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Voorwoord

EIBOotheek
XM.V,H.FU

Uit de luidspreker van de ontvanger klinkt een zachte
ruis terwijl de afstemknop langzaam wordt verdraaid.
Plotseling klinken er boven het geruis uil een aantal
morsetekens. De amateur achter de ontvanger spitst
zijn oren. Hij luistert gespannen naar het zachte signaal
en ontcijfert de morsetekens: "..... temp. here in Mel". Juist, Australië dus. Hij had hel al
bourne is 29C.
verwacht.
Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, worden
er dagelijks wereldwijde verbindingen op de kortegolf
gemaakt door radiozendamateurs. Daarnaast zenden
talloze krachtige omroepstations hun programma's uil
op verschillende kortegolf-omrocpbanden. Deze pro
gramma's worden door een groot aantal mensen over
de gehele wereld beluisterd. Voor veel van deze men
sen vormt het ontvangen van stations op de kortegolf
een boeiende hobby waaraan zij een groot deel van hun
vrije tijd besteden.
Toch is het verschijnsel radio nog geen eeuw oud! In
1894 startte de toen 23-jarige Italiaan Marconi een
reeks experimenten. Hij bouwde daarbij voort op de
ontdekking van elektromagnetische golven door Heinrich Hertz. De experimenten van Marconi hadden al
5

spoedig succes en reeds in 1896 was hij in staal om
draadloos een afstand van 3 kilometer te overbruggen!
De ontwikkelingen volgden elkaar nu snel op en zo'n
vijfjaar later, in 1901, slaagden Marconi en een van
zijn naaste medewerkers. Kemp, erin de Atlantische
Oceaan draadloos te overbruggen, een afstand van
maar liefst 4000 kilometer!
Dit nieuwe record leverde tevens het bewijs dat radio
golven niet uitsluitend een rechtlijnige weg volgen en
in de ruimte verloren gaan, maar in staal zijn om in de
nabijheid van het aardoppervlak te blijven. Aanvanke
lijk dacht men dat dit alleen opging voor golflengten
boven de 200 meter, waarmee Marconi experimenteer
de. Men ging er daarom vanuit dat golflengten onder
de 200 meter niet bruikbaar waren voor lange-afstandscommunicatie. Aangezien er inmiddels ruime belang
stelling voor radio bestond bij een aantal hobbyisten,
werden deze kortere golflengten toegewezen aan deze
amateurs. Het Iangegolfgebied werd exclusief toege
kend aan officiële instanties.
Al spoedig bleek uil de experimenten van de radioama
teurs dat ook op de kortegolf uiterst elïektief langeafstandscommunicalie kon plaatsvinden. Hierdoor stap
ten steeds meer instanties die aanvankelijk hel langegolfgebied gebruikten, over naar de kortegolf. Het
gebruik hiervan bood een aantal belangrijke voordelen.
Zo hoeven er voorde kortegolf bijvoorbeeld niet zulke
enorm grote antennes gebruikt te worden. Daarnaast
kon men vaak ook zonder nadelige gevolgen het zendvermogen aanzienlijk reduceren.
Na verloop van tijd maakten en maken nog steeds
talloze diensten en instanties met groot succes gebruik
van de kortegolf voor hel onderhouden van communi
catie over grote afstand. Ook voor veel radioamateurs
is het maken van verbindingen over grote afstanden,
dx genaamd, inmiddels al jaren een van de meest
6

opwindende onderdelen van de radiohobby. Even zo
vele luisteramateurs speuren in hun vrije tijd de korte golfbanden af naar omroepstations, radioamateurs of
andere stations in verre landen.
Het heeft echter nog jaren geduurd voor men enig
inzicht kreeg in de principes die ten grondslag liggen
aan de voortplanting van kortegolfsignalen. Dankzij
uitvoerig wetenschappelijk onderzoek, waaraan ook
het radioamateurisme in belangrijke mate heeft bijge
dragen. is hierover tegenwoordig heel wat bekend.
In dit bock wordt nader ingegaan op de manier waarop
radiogolven zich voortplanten en op de verschijnselen
die deze voortplanting (propagatie) in positieve of ne
gatieve zin kunnen beïnvloeden. Om die verschijnselen
te kunnen begrijpen is hel van belang te weten hoe
radiogolven ‘eruit zien' en hoe ze beschreven kunnen
worden. Daarom zal in het eerste deel van het boek
worden ingegaan op het beschrijven van golven in hel
algemeen en van elektromagnetische golven in het
bijzonder.
In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de algemene
principes van voortplanting van radiosignalen in het
kortegolfgebied. Een belangrijk deel van dat hoofdstuk
handelt over de aardatmosfeer. Deze is namelijk bepa
lend voorde mate waarin kortegolfsignalen, al dan niet
over lange afstanden, worden voortgeplant.
Hoofdstuk drie handelt over het hoe en waarom van de
propagatiemethoden die voor de kortegolfamateur het
meest van belang zijn.
De aardatmosfeer is aan sterke veranderingen onder
hevig en deze veranderingen zullen in hel algemeen
een direkt effekt hebben op de kortegolfpropagatie. De
meeste van de veranderingen in de aardatmosfeer zijn
hel gevolg van verschijnselen die optreden op de zon,
welke uitgebreid worden besproken in hoofdstuk vier.
7

Het laatste deel van dit boek gaat over de praktijk.
Daarin komen ondermeer zaken ter sprake als bandkeuze, propagatievoorspelling en het gebruik van hulp
middelen zoals de computer. Steeds meer radioama
teurs zijn namelijk in de loop van de afgelopen jaren
zeer geïnteresseerd geraakt in computers. Velen zijn
zelfs zo opgegaan in de computerhobby dal de radio
daardoor bij hen op een zijspoor is beland. Ik hoop met
dit hoofdstuk duidelijk te maken dat radio en compu
ters op zeer zinnige wijze zijn te combineren en elkaar
zelfs op zinnige wijze kunnen aanvullen.
Een aantal zaken zullen in dit boek niet of slechts
zijdelings ter sprake komen. Dit is enerzijds met opzet
gedaan om het geheel enigszins compact en overzich
telijk te houden voor de beginnende kortegolfamaleur.
Anderzijds geeft dit ook aan dat veel zaken omtrent
kortegolfpropagatie nog lang niet geheel duidelijk zijn.
Nog steeds wordt er op dit gebied veel onderzoek
gedaan en nog steeds leveren radioamateurs aan dit
onderzoek een fundamentele bijdrage.
Hel belangrijkste doel van dit boek is voorde lezer een
groot deel van hel mysterie omtrent korlegolfpropagatie weg te kunnen nemen. In dit bock wordt getracht de
lezer de meest relevante kennis bij te brengen over de
vele factoren die van invloed zijn op kortegolfpropagatie en die kennis rechtstreeks te relateren aan de
verschijnselen die de kortegolfamaleur dagelijks met
zijn ontvanger kan waarnemen.
Hopelijk zult u na hel lezen ervan in staal zijn deze
soms zeer vreemde en onverwachte verschijnselen op
de korte go lfbanden te begrijpen en te verklaren.
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Elektromagnetische
golven

1.1

Het beschrijven van golven
De energie die een zendantenne afstraalt, wordt voortgeplant in de vorm van elektromagnetische golven. De
golven laten zich beschrijven door drie parameters, te
welen (a) de golflengte , (b) de frequentie f en (c) de
voortplantingssnelheid c. De maximale uitwijking van
een golf wordt de amplitude A genoemd.
a. De golflengte X. Dit is de afstand tussen het beginen eindpunt van één volledige sinus, of beter gezegd
de kleinste afstand tussen twee punten die zich in
dezelfde golftoestand bevinden. Dit is verduidelijkt
in figuur 1.1 waarin bijvoorbeeld de punten B en D
in dezelfde golftoestand verkeren. De afstand tus
sen B en D bedraagt derhalve \X.
b. De frequentie f. Dit is het aantal trillingen ofwel
golflengten per seconde. Stel dal tussen de punten
Aen E in figuur 1.1 een tijdsduur van 1 seconde ligt,
dan is de frequentie van die golf 2 Hertz (Hz.) daar
er twee totale golflengten binnen de tijdspanne van
1 seconde passen.
c. De voortplantingssnelheid c. Dit is de snelheid
waarmee de golf zich voortplanl. Deze snelheid is
afhankelijk van het medium waarin de golven zich
13

A

t

Figuur l.l Statische weergave van een sinusvormige golf
bevinden. Radiogolven planten zich door de aardatmo
sfeer voort met ongeveer de snelheid van hel licht,
300.000.000 meter per seconde, meestal aangegeven
als 3 x 108 m/s.
De samenhang tussen golflengte, frequentie en voort
plantingssnelheid komt tot uitdrukking in formule
1.1.a.
formule / ./.«.

c=fxX

Om de golflengte bij een bepaalde frequentie te bere
kenen, schrijft men de formule in een wat andere vorm:
3 x /0's'
formule / ././?.

X=
ƒ

met X in m.
c in m/s.
f in Hz.

Door in formule 1.1.b nog wal nullen weg te strepen
ontstaal een voor radiogolven in het kortegolfgebied
eenvoudige en direkt bruikbare formule:
300

formule l.l.c.

X=

f

met X in m.
c in 1000 kni/s.
f in MHz.

1
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Uitgaande van formule 1.1.c kan men ook direkt de
frequentie bij een bepaalde golflengte berekenen door
de formule als volgt te schrijven:
300
J'onnnle 1.1 .cl.

met X in m.
c in 1000 kmls.
in MHz.

ƒ=

X

Het begrip fase

1.2

Met hel begrip fase wordt primair de tijd bedoeld
tussen twee aan elkaar gerelateerde verschijnselen. Het
tijdsinterval tussen deze twee verschijnselen wordt het
faseverschil genoemd. Men zou dit faseverschil na
tuurlijk in tijdseenheden, bijvoorbeeld seconden, kun
nen aangeven, maar er is een methode die veel prakti
scher is. Een golfbeweging kan namelijk worden uit
gezet op een hulpcirkel. waarbij elk punt van de golf
overeen komt met een bepaald punt op die cirkel. Zie
figuur 1.2.
90”
A

180'

A

45

B'

0°

B
Tijd

C’

270°

C

Figuur 1.2 Fasebepaling door het gebruik van een hulpcirkel.

De cirkel is verdeeld in 360° en wordt in linksdraaiende
richting doorlopen, beginnend bij 0°. In hel voorbeeld
in figuur 1.2 komt punt A op de sinus overeen met punt
15

A' op de cirkel, punt B komt overeen met punt B' en
punt C met punt C\ Punt A' bevindt zich op de hulpcirkcl op 45° vanaf het beginpunt. De fase van punt A
bedraagt derhalve 45°. Evenzo bevindt punt B' zich op
180° zodat de fase van punt B 180° bedraagt, en punt
C' bevindt zich op 270° dus de fase van punt C bedraagt
270°. Op deze manier kan dus elk willekeurig punt van
de sinus gekarakteriseerd worden.
Hel begrip fase is van groot belang wanneer men
tegelijkertijd meerdere golven wil beschouwen. Zo
kunnen twee golven bijvoorbeeld wel gelijk van vorm
zijn, maar de ene golf kan ‘voor of achter liggen’op de
andere golf.
Hoe ver die golf ‘voor of achter ligt' komt lot uiting in
het faseverschil. Dit wordt nader toegelicht aan de hand
van figuur 1.3.

A

t

Figuur 1.3.a. Twee golven met een faseverschil van 90°.

In figuur 1.3.a start golf II pas wanneer golf I z'n
maximale uitwijking heeft bereikt, en dus reeds 90° op
de hulpcirkel heeft afgelegd. Het faseverschil tussen
golf I en II bedraagt derhalve 90°. Golf II in figuur 1.3.b
start pas wanneer golf I de tijdsas alweer heeft bereikt,
en dus op de hulpcirkel reeds 180° heeft afgelegd. Het
faseverschil tussen golf I en II bedraagt hier dus 180°.
16

Men zegl in dit geval ook wel dat deze twee golven in
legen fase zijn, omdat de ene golf z'n maximale uitwij
king naar boven heeft op het moment dat de andere golf
z’n maximale uitwijking naar beneden heeft en omge
keerd.

A

higimr / J.b. Twee golven met een faseverschil van 180°.
Wanneer golf II in figuur 1.3.b pas zou beginnen als
golf I reeds 360° op de hulpcirkel heeft afgelegd (dus
als golf II 180° in fase zou verschuiven) dan zou hel
faseverschil tussen golf I en II 360° bedragen. De fase
wordt echter dikwijls verminderd met 360° of een
veelvoud daarvan, zodanig dat er een getal tussen 0°
en 360° overblijft. Men spreekt dan van de gereduceer
de fase. Bij een fase van 360° bedraagt de gereduceerde
fase dus 0°, zodat het faseverschil tussen golf I en II in
dit voorbeeld dan 0° zou bedragen. Men zegl dan dat
golf I en II in fase zijn.

1.3

Het elektromagnetisch veld
Wanneer men een stroom door een geleider laat lopen,
dan wordt rond deze geleider een elektromagnetisch
veld opgebouwd dat uit twee componenten bestaat,
17

namelijk een elektrisch veld en een magnetisch veld.
Een elektromagnetisch veld wordt gekarakteriseerd
door de grootte en de richting van de kracht van het
veld. Om een veld weer te geven wordt gebruik ge
maakt van veldlijnen. De grootte van de veldkracht
komt tot uitdrukking in de dichtheid van het aantal
veldlijnen, dus hoe groter de veldkracht, hoe dichter de
lijnen bij elkaar staan.

1.3.1

De elektrische veldcomponent
Beschouwen we een elektrisch veld rond een geladen
draadvormige geleider zoals in figuur 1.4, dan zien we
aan de dichtheid van de elektrische veldlijnen dal de
elektrische veldkracht afneemt naarmate de afstand tot
de geleider G groter wordt. De grootte van de elektri
sche veldkracht op een bepaalde plaats wordt uitge
drukt in Volts. Plaatsen met gelijke elektrische veld
kracht kunnen met elkaar verbonden worden door zo
genaamde potentiaallijnen. In figuur 1.4 zijn een aantal
willekeurige potenliaal-lijnen aangegeven.

1.3.2

De magnetische veldcomponent
Naast een elektrische component bestaat een elektro
magnetisch veld ook uit een magnetische component,
een magnetisch veld. Een magnetisch veld ontstaat
wanneer er een stroom dooreen geleider loopt. Evenals
een elektrisch veld kan ook een magnetisch veld met
lijnen worden aangegeven, namelijk met magnetische
veldlijnen. Magnetische veldlijnen lopen in cirkels
rond de stroomvoerende geleider G zoals aangegeven
in figuur 1.5.
Vergelijkt men figuur 1.4 en figuur 1.5 met elkaar dan
blijken de magnetische veldlijnen steeds loodrecht op
de elektrische veldlijnen te staan.

18

1,25 V

Figuur 1.4 Elektrische
velcllijnen (doorgetrokken
lijnen) en potentiaallijnen
(gestippelde cirkels) rond
een draadvormige geladen
geleider. De potentiaal aan
het oppervlak bedraagt 5 V.

Figuur 1.5 Magnetische
veldlijnen
rond
een
stroom voerende draad
vormige geleider.
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1.3.3

De samenhang tussen de elektrische en
magnetische veldcomponent
Een elektrische spanning blijkt een elektrisch veld te
veroorzaken terwijl een elektrische stroom een magne
tisch veld tot gevolg heeft. Er kan echter alleen dan een
stroom door een geleider lopen wanneer er ook een
potentiaalverschil aanwezig is. Dit betekent dat er
naast een magnetisch veld altijd een elektrisch veld
aanwezig zal zijn. Zodoende zal er dus rond een
stroomvoerende geleider altijd een elektromagnetisch
veld bestaan waarbij, zoals reeds eerder werd opge
merkt, de elektrische en magnetische veldlijnen lood
recht op elkaar staan.

1.4

Afstoting van veldenergie
Wanneer men een gelijkslroombron op een geleider
aansluit en men schakelt die stroombron vervolgens in,
dan zal er in zeer korte tijd een elektromagnetisch veld
rond de geleider worden opgebouwd. De lijd waarin
dat gebeurt is weliswaar zeer kon, maar omdat de
uitbreiding van de energie toch een bepaalde snelheid
heeft, namelijk de snelheid van het licht (3x108 m/s)
zal er tussen hel inschakelen van de stroombron en hel
opbouwen van het elektromagnetisch veld toch een
korte tijd verlopen. Wordt de stroombron vervolgens
weer uitgeschakeld, dan zal ook het elektromagnetisch
veld weer worden afgebroken, waarbij de in het veld
aanwezige energie weer terugkeert in de geleider. Ook
dit terugkeren van de veldenergie naar de geleider
duurt weereen zéér korte lijd. De veldenergie die zich
het dichtst bij de geleider bevindt zal de geleider als
eerste bereiken, terwijl de meest veraf gelegen energie
de geleider als laatste bereikt.
Beschouwen we nu een geleider welke wordt aange-

20

sloten op een wisselslroombron. De verschijnselen die
zich bij het in- en uitschakelen van de gelijkstroombron
voordeden zullen zich nu steeds herhalen. Het aantal
malen per tijdseenheid waarin deze verschijnselen op
treden is uiteraard afhankelijk van de frequentie van de
wisselstroom. We nemen aan dal de wisselslroombron
een keurige sinus levert zoals in figuur 1.6.
Bij het doorlopen van deel A van de sinus in figuur 1.6
zal er een steeds grotere stroom door de geleider gaan
lopen waardoor zich, enigszins vertraagd, een elektro
magnetisch veld rond de geleider opbouwt. Bij het
doorlopen van deel B van de sinus neemt de stroom
door de geleider weer af, en zal de veldenergie dus weer
in de geleider terug gaan keren. Dit lerugkeren duurt
echter een bepaalde tijd waardoor de energie die zich
op grotere afstand van de geleider bevindt, ook wat
later bij de geleider zal aankomen. De stroom in de
geleider bevindt zich op dal moment echter reeds in
deel C van de sinus, waardoor er weer een nieuw veld
rond de geleider wordt opgebouwd. Dit nieuwe veld

Figuur 1.6 Een sinusvormige wisselstroom.
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zal nu verhinderen dat het oude veld in de geleider kan
terugkeren, en hel oude veld wordt dus als het ware
afgestoten. Dit gebeurt steeds opnieuw bij elk dal van
de sinus, dus met een frequentie gelijk aan die van de
wisselstroom in de geleider.
De veldenergie wordt hierdoor nu uitgebreid in de
vorm van elektromagnetische golven, welke zich van
de geleider verwijderen met de snelheid van het licht.
De geleider is hiermee een straler ofwel een zendantenne geworden. De voortplantingsrichting van de
elektromagnetische golven staat loodrecht op het elek
trisch en het magnetisch veld.

1.5

Vlakke golven
Wanneer we de elektromagnetische golven voorstellen
als cirkels die zich vanaf de straler S in alle richtingen
uitbreiden zoals schematisch is weergegeven in figuur
1.7, en we bekijken steeds een klein deel van die
cirkels, dan heeft een deel van een cirkel op korte
afstand van de straler nog duidelijk een gebolde vorm.
Bekijken we echter een deel van een cirkel op grotere
afstand van de straler, dan zal het duidelijk zijn dal dat

Figuur 1.7 Elek
tromagnetische
golven die zich
vanuit een straler
uitbreiden in alle
richtingen.
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deel al een veel minder gebolde vorm heeft. We kunnen
ons zo voorstellen dat gedeelten van elektromagneti
sche golven die zich op grote afstand van de straler
bevinden geen zichtbaar gebolde vorm meer hebben,
maar er uitzien als een plat vlak. Wanneer een elektro
magnetische golf maar ver genoeg van de straler ver
wijderd is, spreekt men derhalve van vlakke golven.
In figuur 1.8 is aangegeven hoe de elektrische en
magnetische veldlijnen in een vlakke golf zijn gelegen
op een bepaald moment. De uitbreidingsrichting van
deze vlakke golf staat loodrecht op het papier, dus het
vlak van de golf komt als het ware op de lezer af. Er
wordt dan ook gesproken van een vlak golffront. De
richting van de elektrische en magnetische veldlijnen
draait op elk hoogste en laagste punt van de sinus met
180°. De richting van de pijltjes in figuur 1.8 wordt dan
dus tegengesteld. De uitbreidingsrichting van het golf
front blijft hierbij onveranderd.

Elektrische
veldlijnen

Magnetische
veldlijnen

Figuur 1.8 Een
vertikaal gepola
riseerd vlak golf
front.
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De sterkle van een elektromagnetisch veld wordt kort
weg de veldsterkte genoemd. De veldsterkte wordt
bepaald door de spanning die over een bepaalde lengte
van een elektrische veldlijn in het vlak van hel golffront
aanwezig is. Daar wc hier dus met een spanning over
een bepaalde afstand te maken hebben, wordt de veld
sterkte uitgedrukt in Volts per meter (V/m). De veld
sterkte neemt in de vrije ruimte evenredig af met de
afstand van het elektromagnetisch veld lot de antenne.
De beschikbare energie moet zich namelijk over een
steeds groter oppervlak verdelen omdat de oppervlakte
van een zich uitbreidend golffront steeds groter wordt.
De beschikbare energie wordt dus als hel ware steeds
meer verdund. Wanneer bijvoorbeeld op een afstand
van 1 km in de vrije ruimte een slralingsbron een
veldsterkte produceert van 100 mV/m, dan zal de veld
sterkte op een afstand van 10 km van de slralingsbron
nog 10 m V/m bedragen, en op een afstand van 100 km
van de slralingsbron nog slechts 1 mV/m. Daarbij is er
in de vrije ruimte nog sprake van een ideale situatie,
maar dicht bij de aarde is de situatie verre van ideaal.
Hierdoor zullen elektromagnetische golven bij voort
planting langs het aardoppervlak nog veel meer worden
afgezwakt dan in de vrije ruimte.

Polarisatie van elektromagnetische golven
De polarisatie van een elektromagnetische golf wordt
bepaald door de elektrische component van dat veld.
Er zijn twee hoofdgroepen van polarisatie te onder
scheiden, namelijk lineaire polarisatie en circulaire
polarisatie. Daar circulaire polarisatievormen vooral
van belang zijn voor frequenties in het VHF-gebied en
hoger, wordt hier slechts ingegaan op lineaire polarisa
tievormen.
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Bij lineaire polarisatie verlopen de elektrische veldlijnen rechtlijnig en hebben een bepaalde oriëntatie ten
opzichte van het aardoppervlak. De golf zoals weerge
geven in figuur 1.8 is vertikaal gepolariseerd omdat de
elektrische veld lijnen loodrecht op de aarde staan. Bij
horizontaal gepolariseerde golven lopen de elektrische
veldlijnen evenwijdig aan het aardoppervlak. Overi
gens zijn in principe alle variaties tussen horizontale en
vertikale polarisatie mogelijk. Door onregelmatighe
den in de ionosfeer doen zich in hel kortegolfgebied
vaak polarisatieveranderingen voor. De hierdoor ver
oorzaakte verzwakking van hel signaal wordt polarisatiefading genoemd.
In hel algemeen kan men stellen dat horizontaal opge
stelde antennes horizontaal gepolariseerde golven af
stralen. Vertikaal opgestelde antennes stralen in het
algemeen vertikaal gepolariseerde golven af.

1.8

Richtingsverandering van elektro
magnetische golven
Elektromagnetische golven kunnen op dezelfde manie
ren van richting veranderen als licht, namelijk door
reflectie, refractie en diffractie. Diffractie (buiging)
wordt veroorzaakt door relatief scherpe objekten (bij
voorbeeld een bergtop) die zich bevinden op de voort
plant ingsroute van de betreffende golven. Voor het
HF-gebied zijn reflectie en refractie echter veel meer
van belang dan diffractie, en daarom worden deze
verschijnselen hierna wat uitvoeriger besproken.

1.8.1

Reflectie
Bij reflectie kan men twee vormen onderscheiden,
namelijk gerichte reflectie (spiegeling) en gestrooide
reflectie door een reflecterende laag. In geval van
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gerichte reflectie is de invalshoek van de aankomende
golf gelijk aan de uitvalshoek van de gereflecteerde
golf. Dit wordt verduidelijkt door figuur 1.9.a. Bij
gestrooide reflectie wordt de aankomende golf niet in
één, maar in meerdere richtingen gereflecteerd, zoals

Aankomende golf

Gereflecteerde golf

Figuur l.9xi Gerichte reflectie.

Aankomende golf
Gereflecteerde golven

Figuur 1.9.b Gestrooide reflectie.

26

verduidelijkt in figuur 1.9.b. Reflectie van elektromag
netische golven vindt onder zeer bepaalde omstandig
heden, waarop later nog wordt ingegaan, plaats tegen
geïoniseerde luchtlagen.

1.8.2

Refractie
Refractie ofwel breking treedt op wanneer een elektro
magnetische golf van het ene medium overgaat in een
ander medium met een andere diëleklrische constante.
De voortplantingssnelheid van elektromagnetische
golven is namelijk afhankelijk van de diëlektrische
constante van het medium waarin de golf zich bevindt.
Zoals reeds vermeld bedraagt de voortplantingssnel
heid ongeveer 3x108 m/s, maar afhankelijk van hel
medium waarin de voortplanting plaatsvindt kan deze
snelheid dus enigszins variëren. Wanneer een golf nu
van hel ene medium overgaat in een ander medium, dan
zal dus ook de snelheid van die golf veranderen. Het
gevolg hiervan is dat de golf enigszins van richting
verandert. Zie ook figuur 1.10.

...

V/

WÊÊÊm

Geïoniseerde
. luchtlaag

Zender
Aarde

Figuur 1.10 Breking van radiogolven bij de overgang naar een ander
medium.
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INTERMEZZO 1 - ANTENNES VOOR DE RADIO-AMATEUR
Hoewel dit boek eigenlijk gaat
over de verschijnselen die van in
vloed zijn op wat er gebeurt tussen
zend- en ontvangstantenne, zal
voor sommige lezers ook de anten
ne zelf nog een geheimzinnig ge
beuren zijn. Over antennes in alle
soorten en maten zijn reeds vele
boeken volgeschreven en er zullen
er zeker nog vele volgen. Van een
uitgebreide verhandeling over de
verschillende antennetheorieën is
daarom afgezien en wordt aan de
(beginnende) radio zend- en
luisteramateur een eerste handrei
king gegeven, waarmee hij zelf
aan de slag kan. Heelt men enig
inzicht verkregen in het hoe en
waarom van antennes dan kan dit
uitgroeien tol een zeer uitdagend
gebied van experimenteren.
De antenne is eigenlijk één van de
meest essentiële onderdelen van
het radiostation. Al heeft men nog
zo’n geavanceerde apparatuur
staan, zonder een deugdelijke an
tenne zal men nooit het gewenste
resultaat behalen. De keuze van de
antenne is daarom dan ook van
groot belang. Deze keuze is niet
altijd eenvoudig te maken en hangt
af van een aantal factoren.
Een belangrijke factor en voor ve
len zelfs een beperkende, is de fac
tor ruimte. Immers in een klein
achtertuintje plaatst men niet mak
kelijk een grote 5 elements drieband-yagi voor de 10-, 15- en 20-
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meterband. Daarnaast kan een
dergelijke antenne, zeker wanneer
men die nieuw aanschaft, behoor
lijk prijzig zijn.
Daarmee zijn we dan meteen bij
een tweede belangrijke factor,
geld. aangekomen. Commerciële
antennes zijn in veel verschillende
uitvoeringen en prijsklassen ver
krijgbaar. Sommige antennes zijn
goed en niet duur terwijl andere
duur zijn, maar toch minder goede
kwaliteit bieden.
Wil men een kant en klare antenne
kopen dan kan men vaak hel beste
eerst zoveel mogelijk informatie
verzamelen in de vorm van testrapporlen in amateurbladen en derge
lijke. Eventueel kan men ook eens
informeren bij mede-amateurs.
Bedenk bij het laatste echter wel
dat er bijna evenveel voorkeuren
als amateurs zijn!
De goedkoopste en voor de begin
nende amateur vaak ook de meest
leerzame oplossing is een draadantenne. Indien op de juiste manier
gemaakt zal men verbaasd zijn wat
met een eenvoudig stukje draad be
reikt kan worden!
Door het boek heen zullen in enke
le korte intermezzo’s een aantal
draadantennes ter sprake komen
die eenvoudig zelf te maken zijn en
waarmee redelijke tot goede resul
taten behaald kunnen worden.

Voortplanting van
elektromagnetische
golven

2.1

De aardatmosfeer
De eigenschappen van de atmosfeer en de verschijnse
len welke zich daarin voordoen spelen een belangrijke
rol bij de voortplanting van elektromagnetische golven
(radiogolven). De atmosfeer wordt gevormd door een
gasmantel rond de aarde, met een dikte van 2000 tot
3000 km welke voor hel grootste deel bestaal uit stik
stof. zuurstof, koolzuur en waterdamp.
De aardatmosfeer wordt in een aantal verschillende
zones ingedeeld, namelijk de troposfeer, de stratosfeer,
de ionosfeeren de exosfeer. Deze indeling is schema
tisch weergegeven in figuur 2.1.

2.1.1

De troposfeer
De troposfeer begint bij het aardoppervlak en strekt
zich uit lol een hoogte van ongeveer 11 km op de
gematigde breedten. Boven de poolstreken eindigt de
troposfeer wat lager (ongeveer 10 km) en in de tropen
wat hoger (maximaal 17 km).
De troposfeer is de meest dichte zone in de aardatmo
sfeer. Ongeveer 75% van alle atmosferische gassen
bevinden zich in de troposfeer. De weersgesteldheid op
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Figuur 2.1 Zoneverdeling en temperatnurverloop in de aardatmosfeer.

aarde wordt vooral bepaald door de processen die zich
in deze laag afspelen.
De temperatuur in de troposfeer neemt geleidelijk af
met de hoogte, en wel ruim 6°C per 1000 m. In de
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tropopauze, de bovengrens van de troposfeer, bereikt
de temperatuur een minimale waarde van ongeveer
-50°C. De hoogte van de tropopauze varieert met de
tijd van het jaar en varieert op onze gematigde breedten
van ongeveer 9.7 km in maart tot ongeveer 11,1 km in
juli.
De toestand van de troposfeer is vooral van groot
belang voor de voortplanting van golven in het VHFgebied.

2.1.2

De stratosfeer
De stratosfeer begint op een hoogte van ongeveer 11
km en loopt door tot ongeveer 80 km boven het aard
oppervlak. Kenmerkend voor de stratosfeer is dat er
totaal geen waterdamp in voorkomt. De temperatuur
blijft in het eerste deel nagenoeg gelijk tot op een
hoogte van ongeveer 20 km. Men spreekt hier dan ook
van een constante temperatuurszone. Boven deze zone
neemt de temperatuur weer geleidelijk toe met de
hoogte tot ongeveer 50°C op een hoogte van ongeveer
50 km. Omdat in dit deel van de stratosfeer relatief veel
ozon voorkomt spreekt men hier ook wel van de ozon
laag, welke van groot belang is voorde instandhouding
van het leven op aarde. Deze laag absorbeert namelijk
een groot deel van de door de zon uitgezonden ultra
violette straling (UV). die in hoge doses schadelijk is
voor levende organismen.
Boven de 50 km neemt de temperatuur in de stratosfeer
weer geleidelijk af tol ongeveer -60°C op een hoogte
van 80 km boven hel aardoppervlak.

2.1.3

De ionosfeer
Boven de stratosfeer begint op een hoogte van onge
veer 80 km de ionosfeer, die zich uitstrekt lot op een
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hoogte van ongeveer 800 km. De temperatuur in de
ionosfeer is hel laagst in hel grensgebied met de stra
tosfeer, en neemt van daaraf geleidelijk toe met de
hoogte tot ongeveer 60°C in hel grensgebied met de
exosfeer, waarin de ionosfeer op een hoogte van onge
veer 800 km geleidelijk overgaat.
Het zijn vooral bepaalde verschijnselen in de ionosfeer
die een belangrijke rol spelen bij de voortplanting van
elektromagnetische golven in hel HF-gebied.

2.1.4

De exosfeer
De exosfeer vormt het overgangsgebied tussen de aard
atmosfeer en het heelal. De dichtheid van de exosfeer
is nog slechts uiterst gering. Deze zone bestaat vrijwel
uitsluitend uil waterstof in zeer geringe concentraties.
Bij de voortplanting van elektromagnetische golven
speelt de exosfeer geen enkele rol.

2.2

Reflecterende lagen in de aardatmosfeer
In hel bovenste deel van de stratosfeer en in de ionosfecr komen veel elektrisch geladen deeltjes, ionen en
elektronen, voor. Deze ontstaan door ionisatie van ato
men en molekulen die zich in die lagen bevinden. Deze
ionisatie wordt vooral veroorzaakt door van de zon
afkomstige gammastraling en UV-straling. Daarnaast
kan ionisatie worden veroorzaakt door kosmische stra
ling en door hel smelten van de talloze meteorieten die
voortdurend de aardatmosfeer binnendringen (per et
maal ongeveer 10 miljard).
De straling die de aardatmosfeer binnenkomt is erg rijk
aan energie. Wanneer een in de atmosfeer aanwezig
neutraal molekuul of atoom door deze straling wordt

32

getroffen kan er een (negatief geladen) elektron uil het
atoomverband worden losgeslagen, wal dus resulteert
in een vrij elektron. Het resterende deel van het atoom
of molekuul is nu een positief geladen ion geworden.
Het vrije elektron kan op zijn beurt weer in aanraking
komen met een ander neutraal molekuul of atoom, zich
daarmee verenigen en zo resulteren in een negatief
geladen ion.
Ook kan het vrije elektron zich met een positief geladen
ion verenigen waardoor weereen neutraal molekuul of
atoom ontstaat. Men spreekt dan van rekombinalie.
Welke van de genoemde gebeurtenissen zich het meest
voordoet is afhankelijk van het reeds aanwezige aantal
ionen.
Hel aantal vrije elektronen per volume-eenheid
(e/cm3) is afhankelijk van de intensiteit van de inval
lende straling. Hoe hoger deze intensiteit, hoe meer
vrije elektronen er voorkomen.
-
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Figuur 2.2 Reflecterende lagen op verschillende hoogten in de aardat
mosfeer.
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Door de aanwezigheid van elektrisch geladen deeltjes
in bepaalde lagen van de aardatmosfeer worden deze
lagen elektrisch geleidend en krijgen daarmee het ver
mogen om radiogolven binnen een bepaald frequentiebereik te reflecteren.
Reeds in 1900 kwamen de onderzoekers Kennelly en
Heaviside lot de conclusie dat er in de atmosfeer een
elektrisch geleidende laag aanwezig moest zijn. Het
bestaan van elektrisch geleidende lagen met reflecte
rende eigenschappen werd in 1924 experimenteel aan
geloond door Appleion en Barnett. Daarmee werd de
theorie van Kennelly en Heaviside bevestigd. Vastge
steld werd dat er niet één maar een aantal reflecterende
lagen bestaan. In het bovenste deel van de stratosfeer
en in de ionosfeer doen zich een aantal maxima in
elektronenconcentralies voor. Deze maxima werden
als afzonderlijke lagen gedefinieerd. Zie figuur 2.2.

2.2.1

De D-laag
In de stratosfeer bevindt zich overdag op een hoogte
van 60 tol 80 km de zogenaamde D-laag. Deze laag
heeft een grote dichtheid (veel deeltjes per volumeeenheid) waardoor de atomen die onder invloed van
zonnestraling worden opgesplitst in ionen en elektro
nen weer snel rekombineren. Door de grote snelheid is
de kans dal een vrij elektron in aanraking komt met een
positief geladen ion in deze laag vrij groot. De ionisatiegraad van de D-laag is dus direct afhankelijk van de
hoeveelheid zonnestraling. De ionisatiegraad van deze
laag is daarom maximaal rond het middaguur. Na zons
ondergang verdwijnt de D-laag geheel.
De D-laag blijkt, afhankelijk van de gebruikte frequen
tie en de lijd van de dag, een groot deel van de in een
elektromagnetische golf aanwezige energie te kunnen
absorberen.
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Dit laat zich als volgt verklaren. Elektronen kunnen in
beweging gebracht worden door radiogolven. Wanneer
zich op de weg die een in beweging gebracht elektron
volgt een ander deeltje bevindt, dan zal er een botsing
plaatsvinden, waardoor de golfenergie die het elektron
deed bewegen, wordt omgezet in warmte. Daar hel
aantal deeltjes in de D-laag relatief hoog is, is het aantal
botsingen zeer frequent zodat een groot deel van de
golfenergie wordt omgezet in warmte en dus verloren
gaat.
De kans dat een botsing plaatsvindt is naast de dicht
heid van de betreffende laag ook afhankelijk van de
afstand die een elektron onder invloed van een radio
golf kan afleggen. Die afstand wordt bepaald door de
frequentie van de radiogolf. Bij een lage frequentie
(dus een lange golf) heeft een elektron lijd om zich over
een langere afstand te verplaatsen dan bij een hoge
frequentie (korte golf), voordat de richting van het veld
zich omkeert en het elektron in tegengestelde richting
gaat bewegen. Wanneer de frequentie laag genoeg is,
zal het aantal botsingen zó frequent zijn dat vrijwel alle
in de golf aanwezige energie in warmte wordt omgezet.
De golfenergie wordt dan dus volledig geabsorbeerd.
Dit gebeurt vooral bij gebruik van de laagste amateurbanden (80 en 160 meter). De absorptie in de D-laag is
daarbij maximaal wanneer de golven onder een zeer
lage hoek in deze laag binnendringen. De afgelegde
weg door de D-laag is dan namelijk maximaal. Tijdens
de zonnevlekkenmaxima worden radiogolven met lage
frequenties zelfs nog vrijwel geheel geabsorbeerd wan
neer ze (rond het middaguur) de D-laag ondereen hoek
van 90° binnendringen.
In de 40-meterband is de absorptie door de D-laag al
aanzienlijk minder dan in de 80 en 160-meterband, en
bij gebruik van frequenties van 14 MHz en hoger is de
absorptie uiterst gering.
Hel feit dat overdag geen dx-verkeer op de lage banden
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(40, 80 en 160 meier) mogelijk is, is volledig terug ie
voeren op de hoge mate van absorptie door de D-laag.
De D-laag is vrijwel niet in staat om HF-golven naai
de aarde te reflecteren en speelt derhalve geen noe
menswaardige rol bij het lot stand komen van dx-verbindingen.

2.2.2

De E-laag
Op een hoogte van 110 tot 130 km bevindt zich in de
ionosfeer de E-laag (Kennelly-Heavisidelaag). Even
als de D-laag heeft ook deze laag nog een relatief hoge
dichtheid, waardoor ook hier de ionisatiegraad voor
een groot deel afhangt van de hoeveelheid zonnestra
ling. De maximale ionisatiegraad wordt bereikt rond
het middaguur. In afwezigheid van zonnestraling treedt
snel rekombinatie op, waardoor de ionisatiegraad na
zonsondergang snel afneemt om rond middernacht een
minimum te bereiken. Meteen na zonsopgang neemt
de ionisatiegraad weer spoedig toe.
Evenals in de D-laag treedt bij maximale ionisatie ook
in de E-laag een hoge mate van absorptie op van
radiogolven met lage frequenties. Radiogolven met
hoge frequenties kunnen bij voldoende ionisatie. dus
uitsluitend overdag, door de E-laag worden gereflec
teerd. Soms ontwikkelen zich onder bepaalde omstan
digheden ongeveer ter hoogte van de E-laag flarden
van sterk geïoniseerde lucht. Dit fenomeen slaat be
kend als sporadische E (Es). Gebleken is dat er eigen
lijk twee vormen van Es bestaan.
De eerste vorm bouwt zich op rond de polen (polaire
Es) en staat in verband met verstoringen van het aardmagnetisch veld en met auroraverschijnselen. Naarma
te de verstoringen van het aardmagnetisch veld toene
men, beweegt deze polaire Es zich meer in de richting
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van de evenaar. Polaire Es wordl gekenmerkt door een
zeer hoge ionisatiegraad en kan radiogolven sterk ab
sorberen.
De tweede vorm van Es bouwt zich vooral op rond de
evenaar en in de gematigde zones, en blijkt, in tegen
stelling lot polaire Es, geen verband te houden met
verstoringen van het aardmagnetisch veld. Gezien de
structuur van deze vorm van Es spreekt men wel van
Es-wol ken. De in de gematigde zones gevormde Es
wolken blijken te bewegen in de richting van de eve
naar. De rond de evenaar gevormde Es-wolken bewe
gen westwaarts.
Es treedt vooral op in de maanden juni en juli, en dan
meestal in de late ochtend (rond 10.00 uur locale tijd)
en in de vroege avond (rond 19.00 uur locale tijd). Vaak
kunnen frequenties lol 30 MHz door Es gereflecteerd
worden. Bij buitengewoon sterke ionisatie kunnen
soms frequenties tot boven 144 MHz gereflecteerd
worden.

2.2.3

De F-laag
Boven de E-laag bevindt zich in de ionosfeerde F-laag
(Appleton-laag). Deze laag is overdag opgesplitst in
twee afzonderlijke lagen, de F|-laag en de F2-Iaag.
De F|-laag bevindt zich op een hoogte van 200 lot 230
km. Deze laag heeft slechts een lage ionisatiegraad en
is daarom nauwelijks in staat om radiogolven te reflec
teren. Na zonsondergang verdwijnt de Fi-laag, waarbij
de F2-laag zich enigszins naar beneden toe uitbreidt.
De F2-laag bevindt zich op een hoogte van 350 lot 400
km. Verreweg het grootste deel van de dx-verbindingen
op de kortegolf komt tot stand door reflecties tegen
deze laag. Door de grote hoogte waarop de F2-laag zich
bevindt, is de dichtheid relatief laag zodat 's nachts
slechts in geringe mate rekombinalie optreedt.
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Wat de F2-Iaag betreft blijken er enkele anomalieën
(uitzonderingen op de regels) te bestaan, die tot op
heden nog niet geheel verklaard zijn.
De daganomalie: in de vroege middaguren is de ionisatiegraad van de F2-Iaag enigszins verlaagd terwijl de
intensiteit van de zonnestraling dan juist het grootst is.
Men zou dus eigenlijk verwachten dat de ionisaliegraad rond het middaguur het hoogst is.
De nachtanomalie: de ionisatiegraad van de F2-laag
kan 's nachts nog enigszins toenemen, terwijl men juist
een daling zou verwachten vanwege het ontbreken van
zonnestraling.
De poolanomalie: in de winter wordt boven de poolge
bieden een F2-laag waargenomen ondanks hel feil dal
de polen in de winter geruime tijd geen zonnestraling
ontvangen (poolnacht).
De jaargetijde-anomalie: de ionisatiegraad van de F2laag is in de winter groter dan in de zomer. Daarnaast
wordt de maximale ionisatiegraad in de zomer niet
bereikt bij de hoogste stand van de zon (in de zomer
maanden) maar kort na beide equinoxen, dus wanneer
de dag en nacht even lang duren (21 maart en 23
september).
De aardmagnetische anomalie: wanneer de zon pal
boven de evenaar staat (gedurende equinox) is de ioni
satiegraad van de F2-Iaag het sterkst ten noorden en ten
zuiden van de evenaar. Beide gebieden worden van
elkaar gescheiden door een gebied met een lage ioni
satiegraad dat zich uitbreidl langs de magnetische eve
naar.
I11 hel algemeen kan voorde F2-laag wel gesteld wor
den dat de ionisatiegraad kort voor zonsopgang een
minimum bereikt om na zonsopgang weer snel toe te
nemen.
De gemiddelde ionisatiegraad van de verschillende
lagen varieert met de hoogte waarop die lagen zich
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bevinden. De ionisatiegraacl is hel laagst in de D-laag
en neemt toe met de hoogte, waarbij een maximale
waarde wordt aangetroffen in de F2-laag. Daarboven
neemt de ionisatiegraad weer langzaam af.
Recente experimenten hebben aangetoond dat men bij
de opbouw van de ionosfeer eigenlijk niet van echte
lagen kan spreken. De overgangen tussen de verschil
lende lagen blijken, in tegenstelling tot wat men voor
heen dacht, een min of meer geleidelijk verloop te
hebben. Hel idee van de opbouw in verschillende lagen
is echter zo ingeburgerd dal men nog steeds van reflec
terende lagen spreekt.

2.3

Grondgolven en ruimtegolven
Radiogolven (in het HF-gebied) kunnen zich in princi
pe op twee manieren voortplanten, namelijk langs het

Geïoniseerde .
luchtlaag
Ruimtegoif

Grondgolf
Antenne (TX)
Aarde

Figuur 2.3. Uitbreiding van radiogolven langs het aardoppervlak
(grondgolven) en door reflecties in de ionosfeer (ruimtegolven).
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aardoppervlak als grondgolf of door reflecties in de
ionosfeer als ruimiegolf. Dit is weergegeven in figuur
2.3.

2.3.1

Grondgolven
Grondgolven volgen de kromming van de aarde en
worden in hoge mate door hel aardoppervlak geabsor
beerd. De absoiplie is vooral groot voor horizontale
golven op korte afstand van hel aardoppervlak. Dit is
als volgt te verklaren. Zoals reeds ter sprake kwam
wordt de polarisatie van een radiogolf bepaald door de
oriëntatie van de elektrische veldcomponent ten op
zichte van het aardoppervlak. Bij horizontaal gepolari
seerde golven loopt de elektrische veldcomponent
evenwijdig aan de aarde, een min of meer geleidend
oppervlak. Door de elektrische veldcomponent zal er
een spanning ontslaan die een aardstroom tot gevolg
heeft. Zie figuur 2.4. Daardoor wordt energie aan de
golf onttrokken en deze zal op geringe hoogte dan ook
een verzwakking ondergaan. De verzwakking neemt
naar boven toe snel af en is op een hoogte van een of
meer golflengten boven het aardoppervlak nog uiterst
gering.
Vertikaal gepolariseerde golven worden veel minder
verzwakt omdat de elektrische veldcomponent lood
recht op het aardoppervlak staal, zodat er geen aardstromen optreden.
De mate waarin grondgolven worden geabsorbeerd
door hel aardoppervlak is recht evenredig met de fre
quentie, dus hoe hoger de frequentie, hoe meer absorp
tie er optreedt. In de 80-meterband kan men met grond
golven een afstand van ongeveer 100 km overbruggen
met de gemiddelde amateurzender. In de 10-meierband
is dit nog slechts ongeveer 15 km. Voor dx-verbindingen zijn grondgolven van geen betekenis.
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Figuur 2.4. Feu horizontaal gepolariseerde golfondervindt verliezen als
gevolg van aardstromen.

2.3.2

Ruimtegolven
Koriegolfverbindingen overgrote afstand worden mo
gelijk gemaakt door ruimtegolven die in de ionosfeer
worden gereflecteerd. Deze reflectie komt als volgt tot
stand. De voortplantingssnelheid van een golffront is
afhankelijk van de elektronenconcentratie N en van de
frequentie f. De elektronenconcentratie is een maat
voor de ionisatiegraad van luchtlagen. Hoe hoger de
elektronenconcentratie is, hoe hoger ook de ionisatie
graad. Een hogere elektronenconcentratie bij een be
paalde frequentie heeft een verhoging van de voort
plantingssnelheid van een golffront lol gevolg. Wan
neer nu een golffront een geïoniseerde luchtlaag (dus
met een hogere eleklronenconcentratie) schuin binnen
treedt dan zullen de bovenste delen van het golffront
een wal hogere snelheid krijgen dan de onderste delen.
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De onderste delen worden als het ware door de boven
ste delen ingehaald. Het gevolg is dat het golffront
wordt afgebogen en. wanneer de elektronenconcentra
tie hoog genoeg is. naar de aarde kan terugkeren.
Naarmate de elektronenconcentratie hoger is, kunnen
radiogolven met hogere frequenties worden gereflec
teerd. Men spreekt hier van reflecties omdat hel lijkt
alsof de golf gereflecteerd wordt, maar eigenlijk is hier
sprake van refractie. Echte reflectie komt ook wel voor,
maaralleen wanneer de grens van de reflecterende laag
zeer scherp verloopt en de golf onder een zeer schuine
hoek invalt.
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Figuur 2.5 Het verband tussen opstraalhoek van de antenne en buiging
van radiogolven in de ionosfeer.

De hoek waaronder een golffront een reflecterende
laag binnenlreedt is van groot belang. Radiogolven
worden beter gereflecteerd naarmate de invalshoek
groter is. De opstralingshoek van de zendantenne moet
derhalve zo klein mogelijk zijn. Zie figuur 2.5.
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2.4

Grensfrequentie en Maximal Usable
Frequency (MUF)
Als maat voor de reflecterende eigenschappen van de
lagen in de ionosfeer gebruikt men de grensfrequentie
fg. Dit is de hoogste frequentie die nog wordt gereflec
teerd bij loodrechte inval in de ionosfeer. Golven met
een hogere frequentie dringen bij loodrechte inval dooi
de ionosfeer heen. Wanneer de golven ondereen schui
nere hoek invallen neemt de hoogte van de bruikbare
frequentie toe. Afhankelijk van de invalshoek 0 wordt
zo de hoogste frequentie ofwel MUF (Maximal Usable
Frequency) verkregen waarbij reflectie tegen de lagen
in de ionosfeer mogelijk is. De MUF kan berekend
worden met behulp van formule 2.1.
/
formule 2.1

MUF = J\> x
cos ip

/

— fx X
sin 0
mei fa = grensfrequentie
cp = invalshoek
0 = opstralingslioek
Theoretisch worden alle golven met frequenties lager
dan de grensfrequentie gereflecteerd. In de praktijk
blijkt echtereen zekere demping op te treden, waardoor
hieraan bepaalde grenzen worden gesteld. De demping
in de atmosfeer is frequentie-afhankelijk. Hoe hoger de
frequentie is, hoe minder demping er optreedt. De beste
dx-verbindingen kan men dan ook maken op frequen
ties die net onder de MUF liggen.
Afhankelijk van de frequentie die men gebruikt kan hel
voorkomen dat binnen een bepaalde afstand van de
zendantenne geen ontvangst van ruimtegolven moge-
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Figuur 2.6a. Voortplanting van radiogolven met eenfrequentie lager dan
de grensfrequentie.
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Figuur 2.6b. Voortplanting van radiogolven met een frequentie hoger
dan de grensfrequentie.
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lijk is. Dil gebied noemt men de dode zone ofwel de
skip zone. De kleinste afstand tot de zendantenne waar
op ontvangst van ruimlegolven mogelijk is wordt de
skip dislance genoemd. Een dode zone treedt alleen op
bij gebruik van radiogolven met frequenties hoger dan
de grensfrequentie. Deze golven worden namelijk pas
gereflecteerd wanneer de hoek waaronder ze de ionosfeer bereiken groot genoeg is. Golven die de ionosfeer
onder een kleinere hoek bereiken worden niet gereflec
teerd maar gaan door de ionosfeer heen. De hoek
waaronder bij een bepaalde frequentie nog net reflectie
optreedt noemt men degrenshoek. In figuur 2.6.a treedt
geen dode zone op omdat de zendfrequentie lager is
dan de grensfrequentie. In figuur 2.6.b is de zendfre
quentie hoger dan de grensfrequentie waardoor een
dode zone optreedt.
Omdat hogere frequenties in hel algemeen minder
sterk worden afgebogen dan lagere frequenties zal de
skip dislance bij hogere frequenties groter zijn. Verder
is de skip dislance ook groter naarmate de laag waar
tegen gereflecteerd wordt zich hoger in de ionosfeer
bevindt.

2.5

Lowest Usable Frequency (LUF)
Beschouwt men radiogolven met frequenties onder de
MUF dan blijkt de signaalsterkte bij lagere frequenties
steeds meer af te nemen als gevolg van toenemende
dempingen in de atmosfeer. Naarmate men de frequen
tie verder verlaagt zal het signaal uiteindelijk geheel
verdwijnen in de altijd aanwezige achtergrondruis.
Naast de MUF blijkt er dus ook nog een laagste fre
quentie te zijn die men onder bepaalde ionosferische
condities kan gebruiken. Deze frequentie wordt LUF
(Lowest Usable Frequency) genoemd. De LUF hangt
vooral af van het beschikbare zendvermogen. Een sig
naal afkomstig van een sterke zender zal, wanneer de
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frequentie dicht bij de LUF ligt, toch nog boven de
achtergrondruis uilkomen terwijl dat met het signaal
afkomstig van een zwakke zender niet het geval zal
zijn.
Commerciële radiostations kiezen voor hun uitzendin
gen meestal een frequentie die ongeveer 15% onder de
MUF ligt. Deze frequentie staat bekend als de OWF
(Optimum Working Frequency). Amateurzenders wer
ken echter in vaste frequentiebanden waardoor hel niet
mogelijk is om altijd de MUF of de OWF naar believen
te kiezen. In dat geval is het van belang om de tijdstip
pen te bepalen waarop optimale condities op een be
paalde frequentieband worden verwacht.

2.6

Single hop verbindingen
De maximale afstand die dooreen radiogolf overbrugd
kan worden na éénmaal door een laag in de ionosfeer
te zijn gereflecteerd (een single hop) is vooral afhan
kelijk van de hoogte waarop die laag zich bevindt en
van de opslralingshoek van de antenne. Wanneer re
flectie tegen de E-laag plaatsvindt bedraagt de single
hop afstand (theoretisch) ongeveer 2000 km, terwijl bij
reflectie tegen de (veel hoger gelegen) F2-laag de sin
gle hop afstand ongeveer 4000 km zal bedragen. Zie
ook figuur 2.7.
De werkelijke afstand die door een single hop over
brugd kan worden is in het algemeen wat kleiner ten
gevolge van optredende verliezen en omdat de opstralingshoek van de antenne in de praktijk nooit een
waarde van 0 zal hebben.
Uit figuur 2.8 kan men aflezen wat de single hop
afstand is bij reflecties tegen de verschillende lagen
onder de verschillende opstralingshoeken. Zo is te zien
dat de te overbruggen afstand bij een single hop via de
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F2-laag

Aarde
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Figuur 2.7. Bij reflectie tegen de E-lactg is de single hop afstand bedui
dend kleiner dan bij reflectie tegen de hoger gelegen F2- laag.
E-laag relatief klein is. Wanneer de E-laag ineffektief
wordt zullen de radiogolven door deze laag heen drin
gen en vervolgens door de F2-laag gereflecteerd wor
den, waardoor de single hop afstand, zoals reeds eerder
vernield, veel groter wordt. Dit is een van de redenen
waarom bijvoorbeeld op 7 MHz ’s nachts veel grotere
afstanden overbrugd kunnen worden dan overdag.
Daar de single hop afstand bij reflecties tegen de F2laag maximaal 4000 km bedraagt moeten radiogolven
om grotere afstanden te overbruggen meerdere malen
afwisselend gereflecteerd worden door het aardopper
vlak en door lagen in de ionosfeer. Men spreekt dan
van multi hop verbindingen (meerdere sprongen). Een
multi hop verbinding verloopt zoals aangegeven in
figuur 2.9. Bij elke reflectie treedt echter een zekere
mate van energieverlies op. Het is daarom van belang
dat voor multi hop verbindingen een frequentie wordt
gebruikt die zo dicht mogelijk bij de MUF ligt. Daar47
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Figuur 2.8 Single hop afstanden hij reflecties tegen de verschillende
lagen onder verschillende opstralingshoeken.
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naast is het van belang dat de opstralingshoek van de
antenne zo laag mogelijk is om het aantal reflecties
minimaal te houden. De opstralingshoek van een an
tenne wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
kwaliteit van het aardoppervlak.
Reflecterende laag

••.
•••

Aarde
Zender

Figuur 2.9. Bij multi hop verbindingen wordt het sigaal verschillende
malen aftwisselend door het aardoppervlak en door lagen in de ionosfeer
gereflecteerd.
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INTERMEZZO 2 - DIRECT-GEVOEDE ANTENNES.
De meest eenvoudige multibandantenne is een stuk draad van een
willekeurige lengte. Als draad kan
men bijvoorbeeld het zogenaamde
antenne-litze gebruiken, dat vaak
vooreen redelijke prijs in de dumphandel verkrijgbaar is. Gegalva
niseerde waslijndraad of gewone
elektriciteitsdraad voldoet echter
ook prima.

De lengte van de draad is in princi
pe niet kritisch. Voor een goede
antennewerking verdient het ech
ter aanbeveling de antenne niet
korter dan een vierde te maken van
de grootste golflengte waarvoor
men de antenne wil gebruiken.
Voor de kortegolf-amateurbanden
van 10 tot 80 meter zal een draad
van ongeveer 20 meter lengte dus
al goede resultaten kunnen geven.

Willekeurige
lengte draad

TX/RX

Figuur A. Een direct-gevoede antenne, rechtstreeks gekoppeld aan de
uitgang van de zender.
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Het uiteinde van de draad dient zo
hoog en vrij mogelijk te worden
opgehangen met behulp van een
isolator. Het andere einde wordt
direct gekoppeld aan de zender of
de ontvanger (zie figuur A).
Eventueel kan men deze antenne
ook aan de zender koppelen via een
zogenaamd koppelnetwerk zoals
aangegeven in figuur B. Dit is bij
voorbeeld van belang wanneer in
de zendereindtrap gebruik ge
maakt wordt van transistoren in
plaats van buizen. Een dergelijk
koppelnetwerk kan gemaakt wor

den met een variabele condensator
van ongeveer 100 pF en een spoel
van ongeveer 20 tot 25 jiH.
Van belang voor een goede wer
king van dit soort antennes is de
aanwezigheid van een deugdelijk
aardsysteem. Vaak is de (metalen)
behuizing van de zender/onlvanger
al voldoende. Men kan echter ook
gebruik maken van de waterlei
ding. Daarnaast kan men als aard
systeem eventueel ook een stuk
draad gebruiken van ongeveer 1/4
golflengte lang.

Willekeurige
lengte draad

_1
TX/RX

_

A

Figuur B. Een direct-gevoede antenne, gekoppeld aan de uitgang van
de zender via een koppelnetwerk.
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Verschillende propagatiemethoden

3.1

Kortepad- en langepad-propagatie
Radioverbindingen tussen twee plaatsen op aarde ver
lopen veelal via de kortste direkte route tussen die twee
plaatsen. De route is een zogenaamde grotecirkel-route
Langepad
richting
Kortepad
richting \ >

Noordpool
Grote
cirkel
Eigen locatie

V

Evenaar

Tegenstation

Zuidpool

Figuur 3.1 Een weergave van de aarde met daarin aangegeven een
grotecirkel-route. Zowel de kortepad-route als de langepad-route van
een station op het noordelijk halfrond naar een station op het zuidelijk
halfrond zijn hierin zichtbaar gemaakt.
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(great-circle path). Een grote cirkel is een denkbeeldige
lijn rond de aarde met een omtrek gelijk aan die van de
aarde. Het vlak waarin een grote cirkel ligt gaat door
hel middelpunt van de aarde. Een grotecirkel-route kan
men vinden door over een globe een stukje draad te
spannen tussen de twee betreffende plaatsen, bijvoor
beeld uw eigen locatie en die van het tegenslation. Zo
kan men ook de totale grotecirkel-route aangeven door
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Figuur 3.2. Een grotecirkel-kaart met als centrum het middelpunt van
Nederland (VERON Vademecum, 1991).
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een draad over de gehele globe te spannen, lopend over
de twee betreffende plaatsen. Men ziet dan dat er
eigenlijk twee grotecirkel-routes zijn. Zie figuur 3.1.
Een van deze twee routes is meestal korter dan de
andere. Bij verbindingen via deze routes spreekt men
daarom van korlepadpropagatie. Bij verbindingen via
de lange route spreekt men van langepad-propagatie.
In een aantal gevallen komen dx-verbindingen beter tot
stand via het lange pad dan via het korte pad.
Voor het kiezen van de juiste antennerichting wordt
vaak gebruik gemaakt van speciale grotecirkel-kaarten
ofwel azimuthale kaarten zoals in figuur 3.2.
Een grotecirkel-kaart is een speciale projektie van de
aarde met bijvoorbeeld de eigen locatie als middelpunt.
De gebieden die het verst verwijderd zijn van de eigen
locatie liggen het meest aan de rand van de kaart. De
grotecirkel-routes kunnen op een dergelijke kaart door
rechte lijnen worden aangegeven zodat men direkt de
antennerichting kan bepalen naar elke andere plaats op
aarde, zowel voor het korte als voor het lange pad.
Lange- en kortepad-richtingen verschillen altijd 180°
van elkaar.
Omdat de omtrek van de aarde ongeveer 40.000 km
bedraagt is de kortepad-afstand altijd minder dan
20.000 km. De langepad-afstand bedraagt 40.000 km
minus de afstand via het korte pad tot het tegenstation.
Zo is bijvoorbeeld de kortepad-afstand van Nederland
naar Wellington in Nieuw Zeeland ongeveer 19.000 km
en de richting bedraagt ongeveer 55°. De langepad-af
stand bedraagt dus 21.000 km en de richting ongeveer
235°.
Normaal gesproken worden radiogolven het beste
voortgeplant via de grotecirkel-route met de minste
absorptie. Aangezien vooral de D-laag in de stratosfeer
verantwoordelijk is voor absorptie van radiogolven, is
de hoeveelheid zonnestraling die de dooreen radiogolf
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gevolgde route ontvangt bepalend voor de sterkte van
het signaal. Vaak is daarom de signaalsterkte groter
wanneer radiogolven een route volgen over de nachte
lijke helft van de aarde. De D-laag is daar namelijk niet
aanwezig.
Voor het overbruggen van afstanden van minder dan
10.000 km zijn signalen via hel korte pad vrijwel altijd
sterker dan signalen via het lange pad. Dit komt doordat
bij langepad-propagatie over afstanden van meer dan
30.000 km zóveel reflecties optreden dat de verliezen
ten gevolge van die reflecties erg groot worden. Be
draagt de afstand via hel korte pad echter meer dan
10.000 km dan kan men vaak met succes gebruik
maken van langepad-propagatie via de nachtelijke
helft van de aarde of via de zogenaamde ‘gray-line’
waarop hierna nog wordt teruggekomen.
Hoewel radiogolven in het algemeen het beste worden
voortgeplant via grotecirkel-routes komt het toch vaak
voor dat de signalen die men ontvangt uit een wat
andere richting komen dan men zou verwachten. Dit
komt doordat radiogolven soms ten gevolge van be
paalde ionosferische condities niet steeds in dezelfde
richting worden gereflecteerd, maar als het ware een
kronkelpad volgen. Men spreekt dan wel van ‘crooked-path propagation’.

3.2

Gray-line propagatie
De term ‘gray-line’ werd voor hel eerst gebruikt door
K6UA. Met de gray-line zone (schemerzone) bedoelt
men een smalle zone rond de aarde, die de dag en de
nacht van elkaar scheidt. In deze zone gaat aan de ene
kant van de aarde de nacht over in de dag (zonsop
komst) en aan de andere kant van de aarde de dag over
in de nacht (zonsondergang). Zie figuur 3.3.
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Figuur 3.3. De gray-line vormt de scheiding tussen dag en nacht. Aan de
ene kant van de aarde komt de zon net op, terwijl aan de andere kant van
de aarde de zon net is ondergegaan.

Propagatie via de gray-line is, vooral op de lagere
banden, vaak erg efficiënt. De belangrijkste reden hier
voor is dat de D-laag, die HF-golven afhankelijk van
de frequentie in meerdere of mindere mate absorbeert,
snel verdwijnt aan de kant van de aarde waar de zon
net ondergaat en nog niet geheel is opgebouwd aan de
kant waar de zon net opkomt. Beschouwen we een
locatie waar het nog nacht is. Zolang de zon niet
opkomt is er geen D-laag aanwezig direct boven en ten
westen van deze locatie. Radiogolven die door station
A in figuur 3.4 worden uitgezonden, zullen dus in
westelijke richting niet worden geabsorbeerd. Door de
draaiing van de aarde zal station A na verloop van tijd
in een situatie zoals station B komen. De zon begint
dan net op te komen en de D-laag wordt geleidelijk
opgebouwd. De ionisatiegraad van de D-laag is echter
aanvankelijk nog gering waardoor radiogolven, die
deze laag bereiken niet worden geabsorbeerd, maar
juist worden afgebogen (refractie). Hierdoor wordt de
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hoek waaronder deze radiogolven de hoger gelegen
(reflecterende) lagen bereiken aanzienlijk groter, wat
resulteert in een aanzienlijke toename van de single
hop afstand. Het aantal benodigde reflecties om een
bepaalde afstand te overbruggen neemt hierdoor af
zodat de signaalsterkte toeneemt en dus vaak grotere
afstanden overbrugd kunnen worden.
Bij zonsondergang ontstaat in feite dezelfde situatie,
maar de hierboven beschreven gebeurtenissen verlo
pen dan in omgekeerde richting.
Er is nog een tweede reden waarom gray-line propagatie vooral op de lagere banden goede mogelijkheden
biedt. Wanneer ’s morgens de zon opkomt worden
namelijk de signalen uit oostelijke richting, die
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Figuur 3.4. Bij zonsopkomst kunnen radiogolven door de D-laag worden
afgebogen zodat de hoger gelegen lagen onder een grotere hoek bereikt
worden. Hierdoor kunnen grotere afstanden worden overbrugd dan
normaal.
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’s nachts vaak veel storing veroorzaken, al sterk geab
sorbeerd door de D-laag die zich al in het oosten heeft
opgebouwd. Het sloorniveau vanuit het oosten wordt
hierdoor sterk gereduceerd zodat de ontvangst van
zwakke signalen uit westelijke richting aanzienlijk ver
betert.
Het is belangrijk dat men zich realiseert dat gray-line
propagatie bij zonsopkomst in andere richtingen kan
verlopen dan bij zonsondergang. Dit laat zich als volgt
verklaren.
De gray-line loopt altijd in noord-zuidrichting maar
varieert over een gebied van 23° aan beide zijden van
de noord-zuidlijn die loodrecht op de evenaar staat.
Deze variatie wordt veroorzaakt door de veranderingen
van de hoek, die de as van de aarde maakt met hel vlak
waarin zich de baan van de aarde rond de zon bevindt.
Op de eerste dag van de zomer op het noordelijk
halfrond (21 juni) is deze hoek het grootst naar de ene
kant. De aarde is dan ten opzichte van de zon maximaal
gekanteld met 23° naar één kant. De kanteling van de
aarde neemt hierna steeds verder af en bedraagt 0°
tijdens de equinox van 21 september. Vervolgens
neemt de kanteling van de aarde weer steeds verder toe
met het naderen van de winter maar nu in tegengestelde
richting. Op de eerste dag van de winter op het noor
delijk halfrond (21 december) wordt hierdoor weder
om een maximum van 23° bereikt. Daarna neemt de
kanteling weer steeds verder af en maakt tijdens de
equinox van 21 maart opnieuw een hoek van 0° om
vervolgens met het naderen van de zomer weer steeds
verder toe te nemen in de andere richting. Zie ook
figuur 3.5.
Het zal duidelijk zijn dat de richting van de gray-line
ten opzichte van de evenaar steeds een verschuiving
vertoont die gelijke tred houdt met de kanteling van de
aarde.
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Figuur 3.5. De hoek die de gray-line maakt met de evenaar in relatie tot
de tijd van het jaar. Tijdens de heide equinoxen staat de gray-line
loodrecht op de evenaar (a). Op de eerste dag van de zomer in de
noordpool onder een hoek van 23° in de richting van de zon gekeerd (h).
Op de eerste dag van de winter is de noordpool onder een hoek van 23°
van de zon afgekeerd (c). De hoek die de gray-line met de evenaar maakt
varieert hierdoor eveneens met 23° naar beide kanten.
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De richting van de gray-line kan beschreven worden
door de hoek die de gray-line maakt met de oostzijde
van de evenaar. Wanneer deze hoek bij zonsopkomst
groter is dan 90°, dan zal bij zonsondergang dezelfde
dag die hoek kleiner zijn dan 90°. Op 16 april bijvoor
beeld maakt de gray-line bij zonsopkomst een hoek van
ongeveer 99° met de evenaar en bij zonsondergang een
hoek van 81 °.
Dit betekent dat men ’s morgens met gray-line propagatie een aantal andere gebieden kan bereiken dan ’s
avonds. Alleen tijdens de equinoxen zijn ’s morgens en
’s avonds de richtingen gelijk omdat dan de hoek die
de gray-line met de evenaar maakt in beide gevallen
90° bedraagt. De verschillen zijn het grootst op de
eerste dag van de winteren de eerste dag van de zomer.
Op de eerste dag van de zomer bijvoorbeeld maakt de
gray-line bij zonsopkomst een hoek van 113° met de
evenaar en bij zonsondergang een hoek van 67°.
Nu het principe van gray-line propagatie bekend is, zal
het ook duidelijk zijn dal de mate waarin men van deze
propagatiemethode gebruik kan maken wordt bepaald
door de snelheid waarmee de zon opkomt en ondergaat
en door de hoogte van de zon rond het middaguur op
de plaats waar het station zich bevindt. In verband
hiermee zijn twee factoren van belang.
I

De eerste belangrijke factor is de tijd van het jaar.
In de zomer komt de zon hoger dan in de winter
waardoor de hoeveelheid zonnestraling ’s zomers
groter is. De D-laag wordt daarom in de zomer
sneller opgebouwd dan in de winter zodat de tijd dat
men van gray-line propagatie gebruik kan maken ’s
zomers aanzienlijk korter is dan in de winter.

2 De tweede factor is de breedtegraad waarop het
station zich bevindt.
Rond de evenaar verlopen zonsopkomst en zons61

ondergang erg snel en in de buurt van de polen juist
erg langzaam. Rond de evenaar is daarom de grayline zone erg smal en wordt steeds breder naarmate
men dichter bij de noord- of zuidpool komt. In nauw
verband hiermee staal de tijd dat men gebruik kan
maken van gray-line propagatie. Stations die zich
dicht bij de evenaar bevinden kunnen vaak slechts
enkele minuten gebruik maken van deze propagatiemethode. Stations die zich echter dichter bij de
polen bevinden kunnen vaak gedurende meerdere
uren effektief gebruik maken van gray-line propa
gatie. Voor deze stations is de gray-line zone dus
van veel groter belang dan voor stations rond de
evenaar. Dit verklaart ook waarom stations die zich
in de buurt van de poolcirkels bevinden op de lagere
banden vrijwel 24 uur per dag dx kunnen werken
wanneer het daar winter is.
De radioamateur die zich meer wil toeleggen op het
dx-gebeuren op de lagere banden (40,80 en 160 meter)
zal zich verder moeten verdiepen in de zeer specifieke
eigenschappen en eigenaardigheden van die banden.
Een excellent boek hiervoor is ‘Low-band DXing’,
geschreven door John Devoldere, ON4UN en uitgege
ven door de American Radio Relay League (ARRL).
Het boek is ondermeer verkrijgbaar via het Servicebu
reau van de Vereniging voor Experimenteel Radio
Onderzoek in Nederland, de VERON.

3.3. Scattering
Zoals in paragraaf 1.8 reeds bleek, bestaan er twee
vormen van reflectie. Tot nu toe is steeds gesproken
over gerichte reflectie. In bepaalde gevallen komt ech
ter ook gestrooide reflectie van radiogolven voor. Men
spreekt dan van scattering.
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3.3.1. Forward scatter
Er bestaan verschillende vormen van forward scatter
die niet alle even relevant zijn voor het kortegolfgebied.
Door troposferische scattering kan de afstand waarover
locale communicatie mogelijk is aanzienlijk vergroot
worden. In enkele gevallen kan hiervan gebruik ge
maakt worden op frequenties van 21 MHz. en hoger,
maar deze vorm van scattering is vooral van belang
voor het VHF-gebied.
Ook ionosferische scattering via de E-laag is in het
algemeen vooral van belang voor radiogolven in het
VHF-gebied. Een vorm van ionosferische scattering
die met name wordt toegepast door VHF-amateurs
maar ook voor hel HF-gebied van belang kan zijn komt
tot stand via smalle gebieden met een relatief hoge
ionisatiegraad, veroorzaakt door meteorieten die de
aardatmosfeer binnendringen. Bij reflecties tegen der
gelijke gebieden spreekt men van meteoorscatter. In
het algemeen kan men de meteorieten die de aardBinnendringende
meteorieten
Bovengrens
atmosfeer

■*.

Geïoniseerde
lucht

Zender

Aarde

Figuur 3.6. In de aardatmosfeer binnendringende meteorieten laten een
spoor van geïonoseerde lucht achter zich, waartegen radiogolven kun
nen worden gereflecteerd.
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atmosfeer binnendringen verdelen in twee groepen.
Allereerst zijn er de meteorieten die dagelijks in groten
getale de aarde bereiken vanuit verschillende richtin
gen (zie ook paragraaf 2.2). Daarnaast zijn er regelma
tige meteorietenregens die zich steeds op gezette tijden
voordoen zoals bijvoorbeeld de Perseiden die elk jaar
in augustus terugkeren.
Wanneer een meteoriet de atmosfeer binnendringt laat
hij op zijn weg een smal spoor van geïoniseerde lucht
achter zich dat in staat is om radiogolven te reflecteren.
Zie ook figuur 3.6. Deze reflecties vinden plaats op een
hoogte van ongeveer 110 km boven de aarde, dus
ongeveer ter hoogte van de E-laag.
Vooral tijdens zonnevlekkenminima kan vaak met suc
ces gebruik gemaakt worden van meteoorscatter op
frequenties van 21 MHz. en hoger. De tijd dat men
verbindingen kan maken met meteoor-scatter varieert
van slechts enkele seconden tot hooguit enkele minu
ten.

3.3.2

Backscatter
In paragraaf 2.4 werd de skip zone beschreven als een
gebied waar geen ontvangst van een uitgezonden sig
naal mogelijk is. In de praktijk blijkt vaak toch ont
vangst mogelijk te zijn in een groot deel van de skip
zone doordat een klein deel van de uitgezonden energie
wordt teruggereflecteerd in de richting van de zender.
Dit verschijnsel staat bekend als backscatter en doet
zich vooral voor bij gebruik van frequenties, die nel
onder de MUF liggen. Backscatter komt als volgt tot
stand. Het uitgezonden signaal wordt via de ionosfeer
gereflecteerd naar aarde. Het grootste deel van de
energie wordt door de aarde weer gericht gereflecteerd
en verwijdert zich zodoende verder van de zender.
Daarnaast vindt echter ook een zekere mate van ge
strooide reflectie door de aarde plaats, zodat een klein

64

deel van de energie in de richting van de zender wordt
teruggereflecteerd via de ionosfeer.
Deze terugwaartse reflectie zorgt ervoor dat de skip
zone voor een groot deel kan worden opgevuld. Zie
figuur 3.7.
Backscattersignalen zijn in het algemeen erg zwak
maar wel geheel vrij van fading. Telefoniesignalen
worden bij backscatter gekenmerkt door een holle
klank.

Gerichte
reflectie
Zendantenne

Figuur 3.7. Wanneer een radiosignaal het aardoppervlak bereikt, kan
een deel van de energie terug in de richting van de zender worden
gereflecteerd, waardoor de skip zone voor een deel wordt opgevuld. Dit
verschijnsel noemt men backscatter.
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INTERMEZZO 3 - DE HALVEGOLF-DIPOOL
Een halvegolf-dipool is in principe
een afgestemde antenne, die opti
maal is voor één bepaalde frequentieband. De gevoeligheid van een
halvegolf-dipool is het grootst
voor signalen die loodrecht op de
afspanrichting van de antenne bin
nenkomen. Naast de optimale af
stemming is een bijkomend voor
deel van dit type, dat stoorsignalen
uit andere richtingen onderdrukt
worden.
Een halvegolf-dipool bestaat uit
twee stukken draad van elk een
vierde van de golflengte van de
band waarvoor men de antenne wil
gebruiken. Zie figuur A. De anten
ne dient zoveel mogelijk horizon
taal, en liefst ook zo hoog moge
lijk, te worden geplaatst. De uitein
den moeten geïsoleerd worden op
gehangen en ook in het midden
1/4

dient een isolator te worden opge
nomen, zodat beide draadhelften
van elkaar geïsoleerd zijn.
De antenne wordt aan de zen
der/ontvanger gekoppeld door
middel van coaxkabel met een im
pedantie van 50 a 75Q. De coaxka
bel moet zoveel mogelijk lood
recht naar beneden lopen. De man
tel van de coaxkabel wordt aan de
ene helft van de dipool bevestigd
en de kern aan de andere helft. Aan
de kant van de zender/ontvanger
wordt de kern rechtstreeks aan de
antenne-ingang bevestigd, terwijl
de mantel verbinding moet maken
met de behuizing van de zen
der/ontvanger. Bij gebruik van coaxpluggen is aan beide voorwaar
den meteen voldaan.
1/4
o-o

%
\
%
y/////s^

TX/RX

Coax 50 - 75 Ohm

Figuur A. Een halvegolf-dipool, gekoppeld aan de zender!ontvanger
door middel van coaxkabel.
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INTERMEZZO 4 - DE MULTIDIPOOL-ANTENNE
Een dipool zoals hierboven is be
schreven, is een afgestemde anten
ne die slechts optimaal werkt voor
één bepaalde frequentieband. De
meeste amateurs zullen echter
geïnteresseerd zijn in meerdere
frequentiebanden. Voor hen kan de
multidipool-antenne uitkomst bie
den.
Deze antenne bestaal in feite uit
enkele onafhankelijke halvegolfdipolen die onder elkaar worden
opgehangen en in het midden be

vestigd zijn aan een centraal voedingspunt. Zie figuur B.
Elke aparte halvegolf-dipool is op
timaal voor één bepaalde frequen
tieband en kan gemaakt worden
zoals beschreven in intermezzo 3.
Het grote voordeel van dit type an
tenne is dat men in feite meerdere
antennes ter beschikking heeft, ter
wijl men toch slechts één coaxkabel hoeft te gebruiken.

1/4 1

1/4 1

1/4 2

1/4 2
1/4 3

0-0
1/4 3

I
%
%

■W/M^
TX/RX

Coax 50 - 75 Ohm

Figuur B. Multidipool-antenne met één voedingspunt.

De Muidcrknng B.Y.
Hogeweyselaan 227
1382 JL Weesp
Tel. 02940-15210
Telex 15171
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Verschijnselen op de
zon en hun gevolgen
voor kortegolfpropagatie

Van doorslaggevende betekenis voor het tot stand ko
men van dx- verbindingen op de kortegolfbanden is de
toestand van de aardatmosfeer. Deze toestand is aan
variaties onderhevig onder invloed van de activiteit van
de zon. Veranderingen in de zonne-activiteit komen tot
uiting door een aantal verschijnselen die zichtbaar zijn
aan het oppervlak van de zon. Voor een goed begrip
van de variaties in de aardatmosfeer is het daarom van
belang enig inzicht te krijgen in de opbouw van de zon
en in een aantal veranderlijke verschijnselen op de zon
die tezamen de zonne-activiteit genoemd worden.

4.1

De zon
De zon is in feite een gewone ster die uitsluitend uit
gassen bestaat, namelijk voor bijna 92 procent uit
waterstof en voor bijna 8 procent uit helium. Daarnaast
komen op de zon nog een aantal andere elementen voor
in relatief geringe hoeveelheden. Al deze gassen wor
den bijeengehouden door de zwaartekracht van de zon.

69

4.1.1

De fotosfeer
Het oppervlak van de zon wordt gevormd door de
fotosfeer, een laag met een dikte van ongeveer 300 km.
De fotosfeer heeft een temperatuur van ongeveer
6000 K (Kelvin, 0°C is ongeveer 273 K) en straalt een
zeer intens wit licht uit. Dit is dan ook de laag die we
zien wanneer we gewoon naar de zon kijken. Opval
lend voor de fotosfeer is de korrelige struktuur, granu
latie genoemd. De granulatiekorrels hebben een diame
ter van ongeveer 750 km, maar lijken vanaf de aarde
gezien uiteraard bijzonder klein. De korrels liggen
tamelijk dicht bij elkaar en blijken voortdurend in
beweging te zijn. De granulatie is dicht bij de rand van
de zonneschijf niet zichtbaar maar alleen in het meest
centraal gelegen deel.

4.1.2

De chromosfeer
Boven de fotosfeer bevindt zich de chromosfeer, een
doorzichtige laag met een dikte van ongeveer 10.000
km. Daar de intensiteit van het door de fotosfeer uitge
straalde licht zo enorm is, is het relatief zwakke schijn
sel van de chromosfeer onder normale omstandigheden
niet met het blote oog waar te nemen, maar wel gedu
rende enkele seconden bij het begin en aan het eind van
een totale zonsverduistering. De chromosfeer manifes
teert zich dan als een zilverkleurige ring rond de zon.

4.1.3

De corona
De buitenste laag van de zonne-atmosfeer wordt ge
vormd door de corona die met het blote oog, evenals
de chromosfeer, uitsluitend zichtbaar is bij een totale
zonsverduistering. De corona strekt zich uit tot op grote
afstand van de zon en bestaat uit gassen met een ijlheid

70

die bijna gelijk is aan die van de interstellaire ruimte.
De temperatuur van de corona is enorm hoog en be
draagt waarschijnlijk meer dan 1.000.000 K.

4.1.4

De oorsprong van de zonne-energie
De energie van de zon wordt verkregen door kernfusies
in het binnenste van de zon, waar een temperatuur
heerst van ongeveer 14.000.000 K. Waterstofatomen
fuseren er met elkaar en vormen zo helium, waarbij
grote hoeveelheden energie vrijkomen. Die energie
wordt naar het oppervlak van de zon getransporteerd
en daar uitgestraald. Deze energie-uitstraling vindt
plaats in de vorm van geladen deeltjes (corpusculaire
straling). Het massaverlies van de zon bedraagt hierbij
naar schatting ongeveer 5,3 miljoen ton per seconde!
Dit lijkt erg veel maar de energievoorraad van de zon
is zo enorm groot dat de zon op deze manier (bij
gelijkblijvende stralingsintensiteit) pas over ongeveer
10 miljard jaar minder dan 0,1 procent aan massa
verloren zal hebben.

4.1.5

De rotatieperiode van de zon
Door uitgebreide observaties van zonnevlekken, waar
op hierna uitgebreid wordt teruggekomen, waren astro
nomen voor het eerst in staat de rotatieperiode van de
zon te bepalen. De zon blijkt niet als een star lichaam
te roteren. De rotatieperiode is aan de evenaar van de
zon iets korter dan op hogere breedten. Men spreekt
hierbij van differentiële rotatie. Men heeft als gemid
delde rotatieperiode die van de 15e breedtegraad aan
genomen en men noemt dit de siderische rotatieperio
de, die ongeveer 25,4 dagen bedraagt. Gezien vanaf de
aarde lijkt de rotatieperiode echter langer. Omdat de
richting waarin de aarde om de zon beweegt gelijk is
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aan de richting waarin de zon om zijn as draait, ontstaat
er een schijnbare vertraging van de zonnerotatie. Ge
zien vanaf de aarde bedraagt de rotatieperiode hierdoor
ongeveer 27,5 dagen. Men noemt dit de synodische
rotatieperiode en deze wordt bij de bewerking van
zonnewaarnemingen altijd gebruikt. Wanneer hierna
over de rotatieperiode van de zon wordt gesproken,
wordt dan ook de synodische rotatieperiode van 27,5
dagen bedoeld.

4.2

Zonnevlekken
Van alle actieve verschijnselen op de zon zijn de zon
nevlekken ongetwijfeld het meest opvallend. Uitzon
derlijk grote zonnevlekken werden reeds in de oudheid
waargenomen zonder optische hulpmiddelen, en er
werd dan ook al duizenden jaren geleden melding van
gemaakt. In 1610 werden door Johannes Fabricius en
door Galilei vlekken op de zon waargenomen en voor
het eerst enigszins nauwkeurig beschreven.

4.2.1

Aard en ontstaan van zonnevlekken
Een zonnevlek bestaat uit een donkere kern, umbra
genaamd, met daar omheen een minder donkere ring,
de penumbra. Zie figuur 4.1.
De diameter van een zonnevlek kan variëren van
10.000 tot 50.000 km en de temperatuur is zo’n 2.000
K lager dan de omringende fotosfeer. Een zonnevlek
begint meestal met het ontstaan van een scheiding van
granulatiekorrels in de fotosfeer, waardoor een zoge
naamde porie ontstaat met een diameter van ongeveer
2.000 km. Als zo’n porie uitgroeit en groot genoeg
wordt ontstaat er uiteindelijk een zonnevlek met een
umbra en een penumbra. Als verscheidene poriën ge-
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Figuur 4.1. Zonnevlekken met c/e aangrenzende granulatie. Duidelijk is
te zien dat de zonnevlekken bestaan uit een centraal gelegen donkere
wnbra met daar omheen de lichtere penumbra. (foto: Stichting 'De
Koepel', Utrecht).
lijktijdig in eikaars nabijheid verschijnen, wat nogal
eens voorkomt, kan er een grote groep van actieve
zonnevlekken ontstaan. Zo’n vlekkengroep kan zeer
groot worden en weer uit vele kleinere componenten
bestaan. Hun levensduur is zeer verschillend maar
bedraagt in het algemeen niet meer dan twee rotatieperioden van de zon. Zonnevlekken ontstaan meestal in
paren, dus uit twee poriegroepen. De vlekkengroep die
het eerst verschijnt (de meest westelijke) is meestal
scherper begrensd, blijft vaak langer bestaan en wordt
ook steeds compacter dan de groep die wat later ten
oosten van de eerste vlekkengroep ontstaat, en waarvan
de poriën geleidelijk uiteenvallen. In dergelijke paren
wordt de westelijke groep de leidende en de oostelijke
de volgende vlekkengroep genoemd.

4.2.2

De zonnevlekkencyclus
Ongeveer 250 jaar geleden werd voor het eerst op
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wetenschappelijk verantwoorde wijze dagelijks het
aantal zonnevlekken geregistreerd. Het aantal zonne
vlekken blijkt niet konstant te zijn. Er zijn perioden met
veel en perioden met weinig vlekken. H. Schwabe uit
Dessau was de eerste die een vaste regelmaat in het
aantal zonnevlekken ontdekte. Kort daarna leidde R.
Wolf uit Zurich uit talrijke vroegere waarnemingen af
dat er inderdaad een duidelijke periodiciteit in het
aantal zonnevlekken aanwezig was en hij stelde in
1849 de naar hem genoemde formule van Wolf op. Met
deze formule kan het zonnevlekken-relatiefgetal bere
kend worden als maat voor de algehele zonne-activiteit. Zie formule 4.1.
formule 4.1.

R = k( 10g+f)

waarin geldt:

R = zonnevlekken-relatiefgetal
k = konstante, afhankelijk van
instrumenten en methode.
gebruikt bij de waarnemingen
g = aantal waargenomen
vlekkengroepen
f - aantal individuele vlekken.

Wolf concludeerde op grond van doorhem bestudeerde
vroegere zonnevlekken waarnemingen dal de v lekken
activiteit van de zon niet konstant is maar een tijdscyclus van gemiddeld 11,1 jaar doorloopt. Dal dit
slechts een gemiddelde waarde is, blijkt uit het feit dat
de lengte van de afzonderlijke cycli kan variëren van
7,3 lot 17,1 jaar!
Aan het begin van elke cyclus is het aantal zonnevlek
ken laag waarna het steeds verder toeneemt tot een
maximum om vervolgens weer te dalen tol aan het eind
van de cyclus opnieuw een minimum wordt bereikt. De
activiteitskromme van deze cyclus is niet geheel sym
metrisch. De stijgende tak duurt gemiddeld 4,6 jaar en
de dalende tak gemiddeld 6,7 jaar.
De eerste kompleet geregistreerde cyclus begon in
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Figuur 4.2. Smoothed Sunspot Numbers van cyclus 10 tot en met 20.
1755 en werd cyclus 1 genoemd. De daarop volgende
cycli werden opeenvolgend genummerd. Het maxima
le aantal zonnevlekken kan per cyclus sterk variëren.
Cyclus 19 bereikte in 1958 zijn maximum met een
zonnevlekken-relatiefgetal van maar liefst 200, het
hoogste dat tot dan toe werd geregistreerd. Extreem
laag was het maximum van cyclus 14 met een zonne
vlekken-relatiefgetal van slechts 60 in 1907. Figuur 4.2
loont een grafiek waarin het verloop van cyclus 10 tot
en met 20 is weergegeven.
Zonnevlekken komen niet overal op de zon voor. Ze
zijn geconcentreerd in twee gordels, evenwijdig aan de
evenaar van de zon. Aan het begin van een zonnevlek
kencyclus verschijnen de nieuwe vlekken op ongeveer
30° ten noorden en 30° ten zuiden van de evenaar.
Gedurende hel verloop van de cyclus verschijnen de
vlekken steeds meer in de richting van de evenaar, en
aan het einde van de cyclus verschijnen ze op ongeveer
8° ten noorden en 8° ten zuiden van de evenaar. De
volgende cyclus wordt dan reeds aangekondigd door
vlekken die weer op hogere breedten gevormd worden.
Dit verschijnsel slaat bekend als de wet van de zonne
vlekkenbreedte van Sporer. Deze wet werd door E.W.
Maunder van de sterrewacht van Greenwich op zeer
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instructieve wijze in beeld gebracht door de zonnevlek
ken in een diagram uit te zetten met op de horizontale
as het tijdsverloop en op de vertikale as de breedtegra
den op de zon. De figuur die zo ontstaat wordt naar zijn
vorm een vlinderdiagram genoemd. Zie figuur 4.3.
1880

'890

1900

1910

1920

1930

'940

1950

'960

1970

Figuur 4.3. Vlinderdiagram van de zonnevlekkencycli van 1875 tot 1975.

In zonnevlekken ontstaan zeer sterke magneetvelden
met veldsterkten van 1500 tot 4500 gauss. Ter verge
lijking: het aardmagnetisch veld bedraagt 0,5 gauss.
Voor de vlekken die in paren voorkomen kan men,
zoals reeds ter sprake kwam, een leidende en een
volgende vlek onderscheiden. De magnetische polari
teit van de leidende vlekken blijkt tegengesteld te zijn
aan die van de volgende vlekken. Uit langdurig onder
zoek is gebleken dat:
a gedurende een zonnevlekkencyclus alle leidende
vlekken op een halfrond dezelfde polariteit hebben,
terwijl op het andere halfrond alle leidende vlekken
een tegengestelde polariteit hebben.
b de polariteiten met de volgende zonnevlekkency
clus omwisselen. Hieruit blijkt dat de eigenlijke
zonnevlekkencyclus niet een gemiddelde duur van
11,1 maar van 22,2 jaar heeft. Dit wordt geïllus
treerd in figuur 4.4.
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Figuur 4.4. Schematische illustratie van de 22-jarige (magnetische)
cyclus. Als in een elf-jarige cyclus de polariteit van de vlekkengroepen
is zoals links is aangegeven, dan zal in de volgende elf-jarige cyclus de
polariteit net omgekeerd zijn, dus zoals rechts aangegeven.

Het aantal zonnevlekken wordt tegenwoordig dage
lijks door verschillende wetenschappelijke instellingen
geregistreerd en statistisch bewerkt. Deze statistische
bewerking resulteert in een gemiddelde waarde over
een langere periode, bekend als hel Smoothed Sunspot
Number (SSN). Tot 1980 werden de Smoothed Sun
spot Numbers verzameld en bijgehouden in Zürich.
Men sprak daarom ook wel van het Zürich Smoothed
Sunspot Number. Sinds 1980 worden alle gegevens
met betrekking tot zonnevlekken verwerkt door het
Sunspot Index Data Centre (SIDC) in België.

4.2.3

Zonnevlekken en kortegolfpropagatie
Het aantal zonnevlekken blijkt een goede maat te zijn
voor de algehele activiteit van de zon. De zonne-activiteit is maximaal wanneer het aantal zonnevlekken het
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grootst is. In perioden van hoge zonne-activiteit is ook
de stralingsintensiteit van de zon hoog. In paragraaf 2.2
bleek reeds dat de ionisatiegraad van de verschillende
lagen in de ionosfeer toeneemt naarmate de intensiteit
van de invallende straling hoger is. Deze toename gaat
gepaard met betere reflecterende eigenschappen van de
lagen in de ionosfeer. Gedurende perioden van maxi
male zonne-activiteit kunnen daarom hogere frequen
ties worden gereflecteerd en frequenties van 40 MHz.
en hoger kunnen dan regelmatig gebruikt worden voor
dx-verbindingen.
Gedurende perioden van minimale zonne-activiteit is
de stralingsintensiteit relatief laag, waardoor de mate
waarin men frequenties van boven de 20 MHz. kan
gebruiken voor dx-verbindingen sterk verminderd is.
Voor de radio-amateur is het daarom van belang dat hij
goed op de hoogte is van het verloop van de zonnevlek
kencyclus.
De minima en maxima van de zonne-activiteit zijn
soms niet zo star als men wellicht zou denken. Soms
blijkt tijdens een minimum een extreme activiteit te
kunnen optreden in een enkele zonnevlek, waardoor
geheel onverwacht korte openingen op hogere frequen
ties kunnen optreden. Ook worden tijdens zonnevlekken-maxima soms grote aantallen zonnevlekken waar
genomen met een lage activiteit, waardoor de moge
lijkheden om grote afstanden te overbruggen op dat
moment lang niet zo goed zijn dan men op grond van
het aantal zonnevlekken zou verwachten. Daarom
maakt men tegenwoordig steeds vaker gebruik van een
andere maat voor de zonne-activiteit, namelijk de zo
genaamde solar flux.

4.2.4 Solar flux
De solar flux is in feite een meting van de ruis die door
de zon wordt geproduceerd op 2800 MHz. (10,7 cm).
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In Ottawa wordt de solar flux dagelijks om 17.00 UTC
gemeten en vervolgens elk uur door het radiostation
WWV uitgezonden vanuit Ft. Collins in Colorado.
Omdat de solar flux een meting is van de algehele
activiteit van de zon lijkt het betrouwbaarder hiervan
gebruik te maken bij het voorspellen van de propagatiecondities.
De waarde van deze metingen kan variëren van 66
gedurende perioden van minimale zonne-activiteit tot
soms meer dan 300 gedurende perioden van maximale
activiteit.
Wanneer de zonne-activiteit maximaal is kunnen klei
ne variaties in de solar flux al een aanzienlijke veran
dering veroorzaken in de condities op de kortegolfbanden. Een toename van de solar flux met 4 van bijvoor
beeld 66 naar 70 kan betekenen dat frequenties tot
14 MHz veel langer bruikbaar blijven voor dx-verbinS
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dingen, zelfs tot enkele uren na zonsondergang, en dat
er soms zelfs overdag openingen voorkomen op 21
MHz. Een kleine afname van de solar flux kan daaren
tegen een sterke afname van de condities tot gevolg
hebben.
De solar flux kan direct gerelateerd worden aan het
Smoothed Sunspot Number (SSN) door gebruik te
maken van figuur 4.5.
Naast de min of meer regelmatig variërende zonne
vlekkencyclus bestaan er nog een aantal andere ver
schijnselen op de zon, die veel moeilijker te voorspel
len zijn, maar toch belangrijke gevolgen kunnen heb
ben voor het kortegolf-radioverkeer op aarde. Deze
verschijnselen zullen hierna uitgebreid ter sprake ko
men.

4.3

De zonnewind
De temperatuur van de zonnecorona bedraagt ongeveer
1 miljoen Kelvin. De geladen deeltjes binnen de corona
bevinden zich in een plasmatoestand en hebben een
snelheid van ruim 600 km/s. De gasdruk in de corona
is zo hoog dat deze niet geheel door de aantrekkings
kracht van de zon gecompenseerd kan worden. Als
gevolg daarvan vindt er een voortdurende uitstoot van
materie plaats, die hoofdzakelijk bestaat uit heliumkernen, elektronen en protonen (waterstofkernen). Deze
voortdurende uitstoot van materie wordt de zonnewind
genoemd. Metingen aan de zonnewind werden voor het
eerst uitgevoerd in 1959 aan boord van de Loenik 3, en
later ook aan boord van de Mariner II en de Explorer
X. Uit deze metingen is gebleken dat de snelheid van
de zonnewind gemiddeld 400 km/s bedraagt bij een
dichtheid van vijf deeltjes per kubieke centimeter. Zo
wel de snelheid als de dichtheid kunnen variëren, af
hankelijk van de toestand van de corona.
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De aarde met daaraan verbonden het aardmagnetisch
veld vormt een obstakel voor de zonnewind. Deze
wordt door het aardmagnetisch veld afgebogen en af
geremd. Hierdoor treedt een vervorming op van het
aardmagnetisch veld. Aan de kant van de aarde die naar
de zon toe gericht is wordt het aardmagnetisch veld als
het ware in elkaar gedrukt, en aan de zijde die van de
zon is afgekeerd wordt het uitgerekt. Op een afstand
van ongeveer 110.000 km vanaf het aardoppervlak is
de supersonische zonnewind zodanig afgeremd dat er
een schokfront in de zonnewind optreedt.
Nog dichter bij de aarde, zo’n 90.000 km vanaf het
aardoppervlak is het aardmagnetisch veld zo sterk dat
volledige stagnatie van de zonnewind optreedt. De
zone waarin dit plaatsvindt wordt de magnetopauze
genoemd. Tussen het schokfront en de magnetopauze
bevindt zich een overgangslaag waarin de stroming
zeer turbulent is, de zogenaamde magnetolaag. Het
aardmagnetisch veld vormt een soort holte in de zon-

Schokfont
Magnetopauze

Zonnewind
Neutrale laag

Magnetolaag

Figuur 4.6. De invloed van de zonnewind op het aardmagnetisch veld.
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newind, de magnetosfeer. De energie van de geladen
deeltjes in de zonnewind is zo gering dat de meeste van
deze deeltjes niet door de magnetosfeer heen kunnen
dringen en het aardoppervlak dus niet direkt bereiken.
Zie figuur 4.6.
Binnen de magnetosfeer worden nog de Van Allen
gordels aangetroffen die in 1958 werden ontdekt door
de Explorer I. Dit zijn min of meer toroidale regio’s
waarin snelle elektronen worden ‘ingevangen’ door het
aardmagnetisch veld. De ingevangen elektronen vol
gen spiraalsgewijs een baan op en neer tussen twee
‘spiegelpunten’ nabij de polen van de aarde, tot ze
uiteindelijk botsen met atomen of molekulen in de
aardatmosfeer en hun energie verliezen. De elektronendichtheid in de Van Allen gordels blijkt min of meer
konstant te zijn, zodat er een evenwicht moet bestaan

Spiegelpunt

Spiegelpunt

Figuur 4.7. Schematische weergave van het verloop van de Van Allen
gordels.
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tussen het intreden en ‘weglekken’ van elektronen.
Lekkage treedt mogelijk vooral daar op waar de gor
dels zich het dichtst bij de aarde bevinden. Zie ook fig.
4.7.

4.4

Magnetische storm
Het aantal geladen deeltjes dat door de zon wordt
uitgestoten varieert sterk, niet alleen over de 11-jarige
activiteits-cyclus maar ook over veel kortere perioden.
Hierdoor ontstaan variaties in de activiteit van het
aardmagnetisch veld.
De activiteit van het aardmagnetisch veld wordt weer
gegeven door de zogenaamde A-index die ondermeer
wordt bepaald in Fredericksburg, Verginia (USA). De
schaal waarin de A-index wordt weergegeven loopt van
0 lot 400. Naast de A-index bestaat er nog de K-index
die elke 3 uur wordt gemeten in Boulder, Colorado
(USA) en gezien kan worden als een aanvulling op de
A-index. De K-index wordt weergegeven opeen schaal
van 0 tot 9. Het verband tussen de A-index en de
K-index is aangegeven in tabel 4.1.
A-index

K-index

0
3
7
15
27
48

0
1
2
3
4
5

80

6

140
240
400

7

8
9

Tabel 4.1. Het verband tussen de A-index en de K-index.
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In het algemeen zijn de optredende variaties in het
aardmagnetisch veld vrij klein. Soms treden echter in
relatief korte tijd snelle veranderingen op in het aard
magnetisch veld, veroorzaakt door een verhoogde uit
stoot van geladen deeltjes door de zon. Dergelijke
veranderingen worden magnetisch stormen genoemd.
Ze zijn ongeveer 200 jaar geleden voor het eerst waar
genomen door de Duitse onderzoeker von Humboldt.
Zowel het voorkomen als de intensiteit van magneti
sche stormen blijkt nauw gerelateerd te zijn aan de
activiteits-cyclus van de zon, nel zoals het voorkomen
van aurora dat is. Beide verschijnselen doen zich zowel
aan de dag- als aan de nachtzijde van de aarde voor,
zodat ze niet direkt veroorzaakt kunnen worden door
van de zon afkomstige fotonen. Soms herhaalt een
magnetische storm zich met regelmatige intervallen
van ongeveer 27 dagen, de rotatieperiode van de zon.
Dit suggereert dat de oorzaak ervan gezocht moet
worden in een relatief klein gebied van de zon.
In een aantal gevallen, maar lang niet altijd, kan worden
vastgesteld dat een magnetische storm veroorzaakt
wordt door een bepaald actief gebied van de zon,
meestal geassocieerd met een grote complexe groep
zonnevlekken. Daarin kunnen bijvoorbeeld zonne
vlammen ontstaan. Later wordt hierop teruggekomen.
Vermoed wordt dat onder bepaalde omstandigheden in
een actief gebied in de corona en de chromosfeer van
de zon een grote versnelling kan optreden van geladen
deeltjes, voornamelijk protonen en elektronen.
Een stroom van deze deeltjes kan de zon dan verlaten
met een snelheid die aanzienlijk hoger is dan de snel
heid van de zonnewind. Na een periode van 20 tot 40
uur stoot deze deeltjes-stroom op het aardmagnetisch
veld, waardoor de magnetosfeer verder wordt inge
drukt. Dit leidt tot een plotselinge verandering van het
aardmagnetisch veld, die wel de ’sudden commencement’ van de magnetische storm wordt genoemd. Er
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treedt hierdoor een verstoring op van de Van Allen
gordels, waarin allerlei oscillaties worden opgewekt
die fluctuaties van het aardmagnetisch veld tot gevolg
hebben. Eén van de verschijnselen die de oorzaak
kunnen zijn van een verhoogde uitstoot van geladen
deeltjes is het voorkomen van zonnevlammen.

4.4.1

Zonnevlammen
Zonnevlammen (solar flares) zijn extreem sterke plot
seling optredende uitbarstingen in de chromosfeer van
de zon. Ze vinden hun oorsprong meestal in de buurt
van zonnevlekken en ontwikkelen zich binnen enkele
minuten waarna ze weer uitdoven in een periode van
ongeveer 30 minuten tot 1 uur. Zonnevlammen hebben
een hogere temperatuur en een grotere helderheid dan
hun omgeving en kunnen een sterk verhoogde uitstoot
vertonen van hoog- en laag-energetische deeltjes en
van UV- en Röntgenstraling. De aarde kan sterke in
vloeden ondervinden van zonnevlammen met vaak
drastische gevolgen voor het radioverkeer op de korte
golf.

4.4.2

Sudden Ionospheric Disturbances (SID)
Met name door de verhoogde UV en Röntgenstraling
kunnen plotseling optredende ionosferische storingen
optreden die bekend staan als Sudden Ionospheric Dis
turbances (SID). UV- en Röntgenstraling planten zich
voort met de snelheid van het licht en bereiken de
dagzijde van de aarde ongeveer 8,3 minuten nadat ze
door een zonnevlam zijn uitgestoten. Deze straling
wordt dan geabsorbeerd door de ionosfeer en veroor
zaakt daar met name in de D-laag een sterk verhoogde
ionisatie. De absorptie van koitegolfsignalen door de
D-laag neemt daardoor sterk toe, zodanig dat deze zelfs
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volledig uitgedoofd kunnen worden. In dat geval
spreekt men van het Mogel-Dellinger- Effekt (MDE)
of van Short Wave Fadeout (SWF). Dit effect kan zo
sterk zijn dat de kortegolfontvanger volledig ‘dood’ is,
waardoor men geneigd is te denken aan een technisch
mankement in de ontvanger. Gelukkig doet dit effect
zich alleen voor bij zeer sterke zonnevlammen. In de
meeste gevallen komt het niet tot een SWF maar tot een
min of meer sterke stijging van absorptie van kortegolfsignalen. Dit gaat gepaard met een afname van de mate
van reflectie en een plotselinge verlaging van de MUF.

4.4.3 Polar Cap Absorbation (PCA)
Bij bijzonder krachtige zonnevlammen vindt een sterk
verhoogde uitstoot plaats van hoog-energetische deel
tjes, met name protonen en alfadeeltjes (heliumkernen). Men spreekt daarbij wel van kosmische straling.
Deze straling beweegt zich niet zo snel als het licht en
volgt ook lang niet altijd een rechte weg, maar kan
worden ‘omgeleid’ door het interplanetaire magnetisch
veld. In de meeste gevallen bereikt deze straling de
aarde na ongeveer 15 minuten tot 4 uur en dringt dan
de D- laag binnen in de buurt van de aardmagnetische
polen. De ionisatiegraad van de D-laag rond de beide
polen neemt daardoor sterk toe wat een sterk verhoog
de absorptie van de kortegolfsignalen tot gevolg heeft.
Dit verschijnsel, dat bekend staat als Polar Cap Absor
bation (PCA), duurt gemiddeld 2 tot 3 dagen en zelden
langer dan 9 tot 10 dagen.

4.4.4

Ionosferische storm
Naast hoog-energetische deeltjes vindt door krachtige
zonnevlammen ook een verhoogde uitstoot plaats van
laag-energetische deeltjes, met name elektronen. Deze
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deeltjes bewegen zich langzamer dan hoog-energetische deeltjes en bereiken de aarde ongeveer 20 tot 40
uur nadat ze door een zonnevlam zijn uitgestoten.
Wanneer deze laag-energetische deeltjes de aardatmo
sfeer bereiken kunnen ze een magnetische storm ver
oorzaken, zoals reeds ter sprake kwam in 4.4. Deze
deeltjes kunnen daarnaast ook op verschillende manie
ren de aardatmosfeer binnendringen met als gevolg het
ontstaan van aurora en van een ionosferische storm.
Aangezien deze deeltjes de aarde pas na 20 tot 40 uur
bereiken, kan men er vaak op rekenen dat zich onge
veer 1 tot 2 dagen na het optreden van een MDE of een
intensieve SID ook een ionosferische storm voordoet.
Deze gaat dan gepaard met een magnetische storm en
kan enkele dagen voortduren.
Een van de hoofdkenmerken van een ionosferische
storm is het optreden van een verlaging van de grensfrequentie voor de F2-laag en een verhoging van de
absorptie door de D- laag. Dit heeft een afname van de
MUF tot gevolg (soms tot 50%) en een sterke toename
van de LUF. Hierdoor wordt het frequentiegebied
waarbinnen kortegolfverbindingen mogelijk zijn aan
zienlijk gereduceerd. Hogere frequenties kunnen totaal
onbruikbaar worden.
Bij een zware ionosferische storm kunnen vaak zoge
naamde blackouts optreden. Tijdens zo’n blackout zijn
lange-afstandsverbindingen op de kortegolf geheel on
mogelijk in grote delen van de wereld. Een opvallend
verschijnsel is dat kort voor het optreden van een
blackout juist heel goede langeafstandsverbindingen
mogelijk kunnen zijn. Als zendamateur kan men hier
van profiteren door in de dagen na het optreden van een
SID of een MDE de kortegolfgebieden goed in de gaten
te houden.
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4.4.5

Aurora
Een ander verschijnsel dal zich vaak mei ionosferische
stormen voordoet is het noorderlicht ofwel aurora. De
term noorderlicht is eigenlijk misleidend omdat dit
verschijnsel zich niet alleen aan de noordpool maar
even vaak aan de zuidpool voordoet. Aurora rond de
noordpool noemt men aurora borealis en aurora rond

Figuur 4.8. Foto van een aurora van het type A (rood) ten tijde van een
zonnevlekkenmaximum, (foto: Stichting 'De Koepel', Utrecht).
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de zuidpool aurora australis. Meestal wordt aurora
alleen op hogere breedten waargenomen, maar zeer
sterke aurora’s zijn soms ook in de meer gematigde
zones zichtbaar.
Aurora wordt veroorzaakt door geladen deeltjes die
door zonnevlammen worden uitgestoten en na onge
veer een dag de aarde bereiken. Deze deeltjes dringen
rond de beide polen de ionosfeer binnen en veroorza
ken op een hoogte van ruim 100 km, dus ongeveer ter
hoogte van de E-laag, een sterke ionisatie. De elektro
nendichtheid in de E-laag stijgt daardoor sterk en kan
waarden bereiken van meer dan 106 e/cm3. Daardoor
kunnen ter plaatse enorme slroomsystemen (elektrojets) ontstaan die gepaard kunnen gaan met de licht
verschijnselen die wij kennen als aurora. Zie figuur4.8.
In principe kunnen kortegolfsignalen door aurora ge
reflecteerd worden. Wanneer echter hel aardmagnetisch veld ernstig verstoord is, worden kortegolfsigna
len juist sterk geabsorbeerd in het zogenaamde auroraabsorptiegebied dat dan ontstaal. Bij zeer sterke aardmagnetische storingen kan dit gebied zich uitbreiden
naar de gematigde zones op aarde en zo de kortegolfpropagatie via de ionosfeer sterk belemmeren. Aurora
kan zowel overdag als ’s nachts optreden en komt
vooral voor in de herfst en in de lente. Tijdens zonne
vlekkenmaxima doet aurora zich vaker voor en is dan
meestal ook sterker dan tijdens zonnevlekkenminima.
Kortegolfverbindingen via aurora zijn niet van grote
betekenis voor de radioamateur, hoewel aurora tijdens
zonnevlekkenminima soms kan zorgen voor korte op
levingen van de 10-en 15-meterband.
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INTERMEZZO 5 - DE VERTIKALE HALVEGOLF-DIPOOL
Wanneer men beschikt over een
voldoende hoog en vrij bevesti
gingspunt kan men ook met succes
gebruik maken van een vertikale
halvegolf-dipool. volgens figuur 1.
De konstruktie van een vertikale
halvegolf-dipool is gelijk aan die
van een gewone halvegolf-dipool.
Dit type antenne is echter gevoelig
voor signalen uit alle richtingen.
Voor het overbruggen van grotere
afstanden kan een vertikale anten

ne vaak voordeel bieden ten op
zichte van een horizontale antenne.
Dit type antennes is in het alge
meen wat gevoeliger voor atmos
ferische storingen zoals onweer.
Bij gebruik van een dergelijke an
tenne kan het daarom nodig zijn de
zender/ontvanger aan de ingang te
beschermen tegen te hoge spannin
gen.

Coax 50 - 75 Ohm

TX/RX

Figuur A. Een vertikale halvegolf-dipool.
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De kortegolfbanden in
de praktijk

5.1

Algemene eigenschappen van de korte
golfbanden
Hoewel de ionosfeer, zoals is gebleken, op uiteenlo
pende manieren sterk benvloed kan worden, zijn er
toch voor de verschillende kortegolfbanden een aantal
algemene kenmerken te geven, die hieronder per band
kort worden besproken.

5.1.1

De amateurbanden
De 160-meterband (1.8 MHz)
De 160-meterband is de enige middengolfband, die de
zendamateur ter beschikking staat en wordt vaak aan
geduid als top-band. Overdag worden de 160-meter
signalen zeer sterk geabsorbeerd door de D-laag waar
door lange afstandsverbindingen (dx-verbindingen)
geheel onmogelijk worden gemaakt. De maximaal
overbrugbare afstand bedraagt dan 100 lot 150 km. In
de avond en in de ochtend, wanneer de D-laag juist
wordt afgebroken respectievelijk opgebouwd, kan met
succes gebruik worden gemaakt van de gray-line propagatie. Goede dx-verbindingen worden dan geduren
de langere of kortere tijd mogelijk. ’s Nachts is de
D-laag geheel afwezig, zodat goede dx-verbindingen
tot stand kunnen komen.
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Een andere factor waardoor de 160-meterband sterk
wordt benvloed is atmosferische storing. Vooral ’s
zomers is er vaak sprake van ernstige storing ten ge
volge van onweer. Zwakke signalen in de 160-meter
band kunnen daardoor volledig worden overstemd.
Dx-verbindingen in deze band komen daarom hel mak
kelijkste tot stand gedurende de winterperioden.
De 80-meterbcmcl (35 MHz)
Deze band vertoont veel overeenkomsten met de 160meterband. Ook hier vindt overdag een sterke absoiptie
plaats door de D-laag. zij het niet zo extreem als bij de
160-meterband. Overdag kunnen afstanden van 350 tol
400 km overbrugd worden, terwijl ’s nachts vaak goede
dx-verbindingen mogelijk zijn. Evenals de 160-meter
band is ook de SOmeterband erg gevoelig voor atmo
sferische storingen, waardoor ook hier de beste dx-mogelijkheden zich in de wintermaanden voordoen.
De 40-meterbancI (7 MHz)
Dit is de laagste band, waarop gedurende het hele jaar
dx-verbindingen mogelijk zijn. ’s Zomers zijn de at
mosferische storingen vaak nog wel aanzienlijk, maar
veel dx-signalen zijn toch sterk genoeg om deze storin
gen te overstemmen. Overdag kunnen met een gemid
deld amaleurslation afstanden van 700 tot 800 km
worden overbrugd, ’s Nachts zijn meestal betrouwbare
verbindingen over de gehele wereld mogelijk.
De 30-meterbancl (10 MHz)
Deze band is tamelijk uniek omdat hij gecombineerde
eigenschappen bezit van zowel de hogere als de lagere
banden. Overdag kunnen afstanden tot 1500 km over
brugd worden, terwijl ’s nachts goede dx-verbindingen
mogelijk zijn. Dit betekent dal deze band in het alge
meen gedurende 24 uur per dag bruikbaar is. Tijdens
zonnevlekkenminima kan de MUF ’s nachts soms tot
beneden de 10 MHz dalen. De 30-meterband krijgt dan
meer de eigenschappen van de hogere banden die
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hierna ter sprake komen. Vanwege z’n gecombineerde
eigenschappen wordt deze band ook het minst beïn
vloed door de variaties in de zonne-activiteit.
De 20-meterband (14 MHz)
Traditioneel wordt dit door radio-amateurs als de pri
maire dx-band gezien. Onafhankelijk van de 11-jarige
zonnecyclus kunnen overdag op deze band wereldwij
de verbindingen tol standworden gebracht. Gedurende
zonnevlekkenmaxima blijft de 20-meterband vaak ook
de gehele nacht bruikbaar voor dx-verbindingen. At
mosferische storingen spelen op deze band in het alge
meen zelfs in de zomer geen rol van betekenis.
De 17-meterband (/<S' MHz)
De 17-meterband vertoont veel van de eigenschappen
die kenmerkend zijn voorde 15-meter band (21 MHz),
maar de effecten van fluctuaties in de zonne-activiteit
zijn minder uitgesproken. Tijdens zonnevlekkenmaxi
ma kunnen overdag en in de vroege avond dx-verbin
dingen op deze band tol stand worden gebracht. Hal
verwege de zonnevlekkencyclus komen de mogelijk
heden van deze band overeen met die van de 15-meterband. Gedurende zonnevlekkenminima is deze band
alleen ’s middags slechts enkele uren bruikbaar voor
noord-zuid verbindingen op gematigde en equatoriale
breedten.
De 15-meterband (21 MHz)
Deze band heeft veel dezelfde kenmerken als de 20meterband, maar is veel gevoeliger voor fluctuaties in
de zonne-activiteit. Tijdens zonnevlekkenmaxima kan
de 15-meterband gedurende de gehele dag en vaak tol
lang na zonsondergang gebruikt worden voor dx-verbindingen. Soms blijft deze band de gehele nacht
‘open’. Dit komt echter minder vaak voor dan in de
20-meterband, en dan nog alleen tijdens de pieken van
de zonnevlekkenmaxima. Halverwege de zonnevlek
kencyclus is de 15-meterband alleen overdag bruik93

baar. Tijdens zonnevlekkenminima is deze band vaak
geheel onbruikbaar, hoewel soms noord-zuid verbin
dingen mogelijk zijn over de evenaar. Soms treedt in
de vroege zomer en in het midden van de winter enige
Es-propagatie op.
De 12-meterband (24 MHz)
In deze band zijn de eigenschappen van zowel de 15als de 10-meterband te vinden. Tijdens zonnevlekken
maxima is de 12-meterband vaak open gedurende de
gehele dag tot soms na zonsondergang, vooral voor
langepad-verbindingen. In perioden van gemiddelde
zonne-activiteit is deze band alleen overdag open in de
lage en gematigde zones. In tegenstelling lot de 10-me
terband blijft radioverkeer op deze band ook tijdens
zonnevlekkenminima vaak nog enigszins mogelijk, zij
hel vooral in de gematigde en equatoriale zones. Espropagatie treedt op vanaf het einde van de lente tot aan
het einde van de zomer. Ook ’s winters komen soms
korte Es-openingen voor.
De 10-meterband (30 MHz)
De 10-meterband vertoont extreme variaties onder in
vloed van de zonnevlekkencyclus. Tijdens zonnevlek
kenmaxima verloopt de langeafstands-propagalie zo
efficint dat zelfs met zeer kleine zendvermogens (QRP)
goede dx-verbindingen mogelijk zijn gedurende de
gehele dag tol enkele uren na zonsondergang. Halver
wege de zonnevlekkencyclus zijn de dx-mogelijkheden al sterk gereduceerd en tijdens zonnevlekkenmini
ma is de 10-meterband in het algemeen de gehele dag
totaal ‘dood’. Vaak vinden in die perioden toch soms
plotselinge ‘openingen’ plaats, bijvoorbeeld ten gevol
ge van Es, aurora etc. Meestal blijven deze openingen
echter onopgemerkt omdat de meeste amateurs zich
hebben geconcentreerd op de lagere banden. Het is dus
zeker de moeite waard om ook tijdens zonnevlekken
minima de 10-meterband in de gaten te houden. Vooral
Es-propagatie komt regelmatig voor, met name tussen
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eind april en begin augustus. Daardoor worden sin°le
hop verbindingen mogelijk over een afstand van zo’n
&
1500 tot 1800 km en multi-hop verbindinge n over
afstanden van bijna 4000 km.

5.1,2

De omroepbanden
De kortegolf-omroepbanden liggen tussen de amateurbanden in. Hun eigenschappen zijnvergelijkbaar met
die van de amateurbanden waarbij ze het dichtst in de
buurt liggen. Zo liggen bijvoorbeeld de eigenschappen
van de 16-meter omroepband tussen die van de 15-meler en 17-meter amateurbanden in. In tabel 5.1 zijn de
kortegolfomroepbanden samengevat.
Frequentie
2.300- 2.500 MHz
3.200- 3.400 MHz
3.900- 4.000 MHz
4.750- 5.060 MHz
5.950- 6.200 MHz
7.100- 7.300 MHz
9.500- 9.775 MHz
11.650- 12.050 MHz
13.600- 13.800 MHz
15.100- 15.600 MHz
17.550- 17.900 MHz
21.450-21.850 MHz
25.670-26.100 MHz

Band
120 meter
90 meter
75 meter
60 meter
49 meter
41 meter
31 meter
25 meter
22 meter
19 meter
16 meter
13 meter
11 meter

Tabel 5.1. De kortegolf-omroepbanden.

5.2

Kortegolf-omroepstations
De meeste landen hebben één of soms zelfs meerdere
kortegolfomroepstations, zoals bijvoorbeeld Radio
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Nederland, die nieuws, muziek, etc. uitzenden naar
grote delen van de wereld. Meestal zijn de uitzendingen
van deze stations in Amplitude Modulatie (AM) en er
worden vaak zendvermogens gebruikt van 100 kilo
watt (KW) of meer. Daarnaast maken deze stations in
het algemeen gebruik van grote richtantennes. Ver
spreid over de kortegolf-omroepbanden zijn er werke
lijk honderden van deze stations te vinden. Een aantal
stations zendt (helaas) levens uit op niet officieel voor
omroep toegewezen banden.
Veel omroepstations zenden programma's uil naar Eu
ropa in ondermeer het Engels, Duits, Frans en soms ook
in het Nederlands, zoals bijvoorbeeld Radio Neder
land, BRT (Belgi) en Radio RSA (Zuid-Afrika). Radio
RSA heeft zelfs een dx-programma in hel Nederlands
met voor de kortegolfluisteraar vaak nuttige informa
tie. Tevens zenden ondermeer Radio Canada Interna
tional en Radio Nederland Engelstalige mediaprogramma’s uit met daarin wekelijks Tip to date’ infor
matie over kortegolfpropagatie.
Een volledige lijst van korlegolf-omroepstations valt
buiten hel bestek van dit boek. Wel zijn in bijlage 3 een
aantal adressen opgenomen van omroepstations die
voorde Nederlandse korte go lfamaleur interessant kun
nen zijn. De meeste van deze stations verzorgen En
gels- en Duitstalige, en sommige ook Nederlandstalige
uitzendingen. Via deze adressen kan men rechtstreeks
programma-overzichten en informatie aanvragen bij
de desbetreffende stations.
Voor wie zich in het bijzonder wil toeleggen op de
ontvangst van korlegolf-omroepstations zijn er in de
boekhandel speciale gidsen verkrijgbaar. Daarin zijn
uitgebreide lijsten opgenomen met gegevens over tal
loze omroepstations.
Enkele goede gidsen zijn:
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Titel:
Auteur:
Uitgave:
Prijs:

Frequentietabellen voor kortegolfontvangers
Michiel Schaay
KI uwer Technische Boeken bv, DEVENTER
38,50
In deze gids van Schaay wordt levens uitgebreid inge
gaan op luchtvaartcommunicatie, maritieme commu
nicatie en communicatie van internationale persbu
reaus.

Titel:
Auteur:
Uitgave:

The World’s Radio Broadcasting Stations,
C.J. Both
De Muiderkring BV WEESP
Naast gegevens over Europese radio- en tv-zenders
(inclusief satellietzenders) bevat deze gids informatie
over kortegolfstations uit alle delen van de wereld. Met
behulp van een zogenaamde crosslist kan een bepaald
kortegolfstation snel en eenvoudig worden gedentificeerd.

Titel:
Uitgave:
Prijs:

World Radio TV Handbook 1993 (Billboard),
De Muiderkring BV WEESP
59,90
Dit jaarlijks verschijnende handboek bevat gegevens
over praktisch alle zenders ter wereld, inclusief satel
liet radio- en tv-zenders. Een andere bron van informa
tie voor de korlegolfluisteraar is nog het tijdschrift
Radio Amateur Magazine (RAM) dat 11 maal per jaar
verschijnt en wordt uitgegeven door Radio Amateur
Magazine bv. Dit tijdschrift is los verkrijgbaar in de
boek- en tijdschriftenhandel, maar er kan ook een
abonnement op genomen worden. Informatie hierover
verstrekt:
PVO Abonnementenservices/RAM
Postbus 77,
5126 ZH GILZE
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5.3

Bepaling van de heersende propagatiecondities
Een efficiënte manier om in relatief korte tijd een
inzicht te krijgen in de heersende propagatie-condities
is hel zogenaamde ‘monitoren’ van HF-signalen die
regelmatig op dezelfde tijd aanwezig zijn op dezelfde
band. Bijzonder geschikt hiervoor zijn kortegolf-omroepstations, tijdsignaalzenders en amateurbakens.

5.3.1

Kortegolf-omroepstations als HF-baken
Zoals reeds ter sprake kwam in paragraaf 5.1.2 en 5.2
zijn erover de gehele wereld kortegolf-omroepstations
te vinden die hun programma’s op verschillende kortegolfbanden uitzenden. Door deze stations te ‘monito
ren’ op die verschillende banden kan in korte tijd een
indruk worden gekregen van de op dat moment heer
sende propagatie-condities. Het grootste voordeel van
deze stations is dat ze meestal op hetzelfde moment op
meerdere frequenties uitzenden. Voor de kortegolfamateur is het zodoende relatief eenvoudig om de propagatie-bandbreedte (van LUF tol MUF) zelf op elk
moment vast te stellen voor een bepaalde richting.
Vooreen zinnig gebruik van deze methode verdient het
aanbeveling om een vast luisterpatroon te ontwikkelen
en steeds dezelfde uitzendingen te ‘monitoren’. Op die
manier krijgt men na verloop van tijd een zeker gevoel
voor de optredende conditieveranderingen. Men zal
dan snel in staat zijn om vast te stellen of bijvoorbeeld
Radio South Africa op een bepaalde frequentie van
daag harder doorkomt dan gisteren, en op een andere
frequentie juist zachter of helemaal niet. Vooreen juiste
keuze van de te ‘monitoren’ omroepstations verdient
het aanbeveling bijvoorbeeld een van de kortegolfgidsen te gebruiken die worden vernield in paragraaf 5.2.
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5.3.2 Tijdsignaalzenders
Tijdsignaalzenders zijn zenders met relatief grote ver
mogens en een extreem hoge frequentiestabiliteit die
ondermeer met grote nauwkeurigheid tijdsignalen uit
zenden. De meest bekende tijdsignaalzenders zijn
waarschijnlijk de door het Amerikaanse National Bu
reau of Standards (NBS) onderhouden kortegolfstations WWV in Fort Collins, Colorado en WWVH in
Kuaui op Hawaii. Beide stations geven 24 uur per dag
vrijwel elke seconde een puls. Verder worden op vaste
tijden speciale bulletins uitgezonden met ondermeer
informatie over de solar flux, de toestand van het
aardmagnetisch veld etc. Beide stations zenden uil op
2.5, 5, 10 en 15 MHz. WWV zendt bovendien uil op
20 MHz. Door beide stations op deze frequenties te
‘monitoren’ kan een indruk worden verkregen van de
propagatiemogelijkheden naar de Verenigde Staten op
dezelfde manier als beschreven voor korlegolf-omroepstations. Naast WWV en WWVH bestaat er ook
nog het station WW VB, dat uilzendt vanaf dezelfde
plaats als WWV. WW VB zendt een continue carrier uit
van 60 KHz. met standaard tijdsignalen in een speciale
(BCD) code.
Het bereik van WWVB is in principe beperkt tot de
Verenigde Staten. Uitgebreide informatie over deze
stations kan rechtstreeks verkregen worden bij de sta
tions zelf (zie adressenlijst, bijlage 4).
Naast WWV en WWVH zijn er, verspreid over de
wereld, nog een groot aantal andere tijdsignaalzenders
die in principe allemaal als HF-baken gebruikt kunnen
worden. Enkele daarvan zijn weergegeven in tabel 5.2.
Opgemerkt dient echter te worden dat identificatie van
de verschillende tijdsignaalzenders niet altijd even een
voudig is, zodat men voorzichtig moet zijn met het al
te snel verbinden van conclusies aan de te ontvangen
signalen.
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Call
WWV
WWVH
CHU
ZUO
VNG
BPV
JJY
LOL

Frequenties (MHz.)
2.5, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0
2.5, 5.0, 10.0, 15.0
3.33,7.335, 14.670
2.5, 5.0
5.0
5.0, 10.0, 15.0
2.5, 5.0, 10.0, 15.0
5.0, 10.0, 15.0

Locatie
Colorado, USA
Kauai, Hawaii, USA
Ontario, Canada
Pretoria, Zuid Afrika
Lyndhurst, Australië
Shanghai, China
Tokyo,Japan
Buenos Aires, Argentinië

Tabel 5.2. Enkele tijdsignaalzenders die bruikbaar kunnen zijn als HFbaken.

5.3.3

Amateurbakens
Dx-clubs en experimenterende amateurs hebben van
oudsher radiobakens geplaatst over de gehele wereld.
Deze bakens zenden uit in de amateurbanden en heb
ben ondermeer als doel kortegolfamateurs informatie
te verschaffen over de heersende propagatie-condities.
Een uitgebreide reeks bakens is te vinden in de 10-meterband. In bijlage 2 wordt een lijst gegeven met een
aantal 10-meter bakens. Het al dan niet hoorbaar zijn
van de verschillende bakens geeft een goed idee van de
op dat moment heersende propagatie-condities. Opge
merkt dient wel te worden dat het hier gaat om amateuractiviteilen, zodat er regelmatig wijzigingen in de
gegevens kunnen optreden. Informatie hierover is
doorgaans te vinden in verschillende tijdschriften zoals
Electron en DXPress/VHF-bulletin, beide uitgegeven
door de Vereniging voor Experimenteel Radio Onder
zoek in Nederland (VERON). Op het belang van deze
uitgaven en van de VERON in het algemeen wordt later
nog teruggekomen.
Bij de Radio Society of Great Brittain (RSGB) kan een
zeer uitgebreide lijst verkregen worden met alle bakens
ter wereld (zie adressenlijst, bijlage 4).
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Op de frequentie 14.100 MHz. is een bakennet in
gebruik dat is ingesteld door de Northern Califomia
DX Foundation (NCDXF). Dit bakennet bestaat uil 10
bakens, verspreid over verschillende locaties op aarde,
die volgens een vast schema na elkaar om de 10 minu
ten uilzenden, 24 uur per dag. Het uitzendschema is
weergegeven in tabel 5.3. De uitzendingen vinden
plaats in telegrafie.
Call
4U1UN/B
W6WX/B
KH60/B
JA2IGY
4X6TU
OH2B
CT3B
ZS6DN/B
LU4AA
HK4LR

Locatie
New York, NY, USA
S tan ford, CA, USA
Honolulu, Hl, USA
Ise City, Japan
Tel Aviv, Isral
Helsinki, Finland
Madeira eil.
Pretoria, Zuid Afrika
Buenos Aires, Argenlini
Medellin, Colombia

Uitzendtijd (t uur + x min.)
t+0, 10,20, 30,40, 50
l+l, 11,21,31,41,51
t+2, 12, 22, 32,42, 52
t+3, 13,23,33,43, 53
t+4, 14, 24, 34,44,54
t+5, 15,25,35,45, 55
t+6, 16, 26, 36,46, 56
t+7, 17,27, 37,47,57
t+8, 18,28,38,48,58
t+9, 19, 29,39,49,59

Tabel 5.3. Uitzendschema NCDXF-bakennet op 14.100 MHz.
Per uur is elk baken zes maal in de lucht. Op elk heel
uur (l) begint 4U1UN/B in New York. Exact 1 minuut
later is 4U1UN/B uitgeschakeld en begint W6WX/B
uit te zenden, enzovoort. HK4LR is het laatste baken,
dat begint op 9 minuten na het uur. Op 10 minuten na
het uur begint weer een nieuwe cyclus met 4U1 UN/B,
evenals op 20 minuten na het uur, enzovoort. Met
behulp van dit bakennet is het mogelijk om in 10
minuten een goede indruk te krijgen van de propagatie-condities op de 20-meterband.
De inhoud van de uitzendingen is voor elk baken
hetzelfde:
(100 WATT)
QST DE [CALL] BEACON
1 KORTE TOON, GEVOLGD DOOR I LANGE TOON (100 WATT)
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2 KORTE TONEN, GEVOLGD DOOR 1 LANGE TOON (10 WATT)
3 KORTE TONEN, GEVOLGD DOOR 1 LANGE TOON (1 WATT)
4 KORTE TONEN, GEVOLGD DOOR 1 LANGE TOON (0,1 WATT)
(100 WATT)
SK DE [CALL]
De frequenties 21.150 MHz. en 28.200 MHz. zijn door
de International Amateur Radio Union (IARU) aange
wezen als bakenfrequenties voorliet International Beacon Project (IBP). Er bestaan inmiddels plannen om op
deze frequenties bakennetten in werking te stellen vol
gens hetzelfde principe als het bakennet op
14.100 MHz.

5.3.4. De A-index en K-index als indicatoren voor
propagatiecondities
De A-index en de K-index, maten voor de activiteit van
het aardmagnetisch veld (zie paragraaf 4.4) zijn, samen
met de solar flux, goede indicatoren voor de mogelijk
heden van kortegolf-propagatie. Deze gegevens wor
den regelmatig uitgezonden door de stations WWV en
WWVH (zie paragraaf 5.3.2).
De kans op kortegolfpropagatie kan worden weergege
ven op een schaal van 0 tot 5, varirend van geen lot zeer
goede propagaiiemogelijkheden (zie tabel 5.4).
Niveau
0
2
3
4
5

kans op korte
golfpropagatie
geen
gering
laag
redelijk
goed
goed

Tabel 5.4.Schaal voor kans op propagaiiemogelijkheden op clekortegolfbanclen.
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Een solar flux die kleiner of gelijk is aan 150 geeft in
het algemeen slechte lot goede propagatiemogelijkheden op de kortegolfbanden. Is de solar flux groter dan
150 dan kan men meestal goede tot zeer goede propagatiemogelijkheden verwachten. Deze verwachtingen
kunnen worden bijgesteld met behulp van de A-index
en de K-index, zoals weergegeven in tabel 5.5. Wan
neer bijvoorbeeld de solar flux 220 bedraagt, dan kan
men op grond daarvan verwachten dat de kans op
propagatiemogelijkheden goed tot zeer goed zal zijn.
Gaat deze solar flux echter gepaard met een A-index
van 15 en een K-index van 4, dan houdt dit in dat het
aardmagnetisch veld actief is. De kans op propagatie
mogelijkheden bedraagt dan 3 op de schaal van 5 (tabel
5.4) ofwel redelijk. Met behulp van de A-index en de
K-index in tabel 5.5 kan men op deze manier een
redelijk goede inschatting maken van de propagatie
mogelijkheden op korte termijn.
A-index
<7
> 7 tot < 15
>15 tot <30
>30 lot <50
>50 tot <100
> 100

K-index
<2
<3
<4
4 of 5
>6
>7

propagatoestand v.h.
tiekans
aard mag. veld
> 5
rustig
4
onrustig
3
aktief
2
magn. storm (klein)
magn. storm (groot)
0
magn. storm (ernstig)

Tabel 5.5. Relatie tussen de A-index en de K-index en de kans op
kortegolfpropagatie.

5.4

Het voorspellen van propagatie-condities
Gezien het grote aantal variabele factoren dat van
invloed is op kortegolfpropagatie zal het duidelijk zijn
dat het doen van betrouwbare voorspellingen op dit
gebied geen eenvoudige zaak is. Toch zijn er een aantal
manieren waarop, ook door de individuele radioama103

teur, een redelijk betrouwbaar beeld verkregen kan
worden van de te verwachten propagatiemogelijkheden op de kortegolfbanden.

5.4.1

Zonne-rotatie en propagatievoorspelling
Gebleken is reeds dat de omloopperiode van de zon
ongeveer 27,5 dagen bedraagt. Dit heeft gevolgen voor
de invloed van de zon op de ionosfeer van de aarde. De
zonnevlekkenactiviteit blijkt namelijk niet overal op de
zon gelijk te zijn. Een gebied met hoge activiteit zal de
ionosfeer sterk kunnen benvloeden, zolang dat gebied
naarde aarde toe gericht is. De maximale periode waarin
dat het geval kan zijn bedraagt ongeveer twee weken, de
lijd waarin de zon een halve draai om zijn as maakt.
Gedurende de twee daarop volgende weken zal dit actie
ve gebied zich ten opzichte van de aarde aan de achterkant
van de zon bevinden en dan geen invloed op de ionosfeer
van de aarde kunnen uitoefenen.
De aktieve gebieden op de zon die van invloed zijn op
de kortegolfpropagatie op aarde blijven vaak langer
dan een maand beslaan. De vaste omloopperiode van
de zon biedt ons daardoor goede mogelijkheden voor
het voorspellen van kortegolfpropagatie over een lan
gere periode. Er bestaat een goede kans dat een aktief
gebied op de zon dat 27,5 dagen of 55 dagen geleden
zorgde voor goede kortegolfpropagatie, ook vandaag
weer voor goede condities zal zorgen. Als de condities
27,5 dagen geleden slecht waren, is de kans groot dat
ook vandaag de condities weer te wensen zullen over
laten.

5.4.2

Hulpmiddelen voor propagatievoorspelling
Door verschillende eleklronikazaken, gespecialiseerd
in apparatuur voor radioamateurs werd tot voor kort de
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zogenaamde gray-line globe verkocht. Deze verlichte
globe bevatte een schat aan informatie voor de korlegolfamateur, zoals een driedimensionale weergave van
het verloop van de gray-line voor elke willekeurige dag
van het jaar, grotecirkelrichtingen, bakenlocaties en
nog veel meer.
Helaas wordt deze globe sinds enige tijd niet meer
geleverd. Mogelijk kan men nog ergens een tweede
hands exemplaar vinden, bijvoorbeeld op een radiovlooienmarkt.

5.4.2.1 De DX EDGE en verwante hulpmiddelen
De DX EDGE is een zeer handig hulpmiddel met
ongeveer dezelfde mogelijkheden als de gray-line glo
be, maar wel aanzienlijk goedkoper. Het bestaal uit een
soort rekenlineaal waarop de wereldkaart is afgedrukt
en in totaal 12 transparante schuiframen, n voor elke
maand. Op de transparante schuiframen zijn de grayline en de dag- en nachtzones afgebeeld. Door het
schuifraam voorde betreffende maand over de wereld
kaart te schuiven kan in n oogopslag het verloop van
de gray-line over de aarde zichtbaar gemaakt worden
voor elke willekeurige tijd. Verder kan de DX EDGE
gebruikt worden voor hel bepalen van locale tijden en
UTC (Universal Time Coordinate) en de tijden van
zonsopkomst en zonsondergang voor elke plaats op
aarde. De prijs van de DX EDGE bedraagt ongeveer
25 US Dollar. Meer informatie kan worden verkregen
bij de producent, The DX EDGE (P.O.Box 834, Madison Square Station, NEW YORK. NY 10159. USA).
Een wat luxere uitvoering van de DX EDGE is de
Grayliner. ontworpen door K6UA. degene die grayline als eerste beschreven heeft in de amateurliteratuur.
De Grayliner is aanzienlijk groter dan de DX EDGE
met een veel duidelijkere wereldkaart. Informatie over
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de Grayliner kan verkregen worden bij D. Hoppe,
K6UA (P.O.Box 693, FALLBROOK, CA 92098,
USA).
Nog veel mooier dan de DX EDGE is de Geochron
gray-line map. In feite combineert deze de voordelen
van de gray-line globe met die van de DX EDGE. Het
betreft hier eigenlijk een gemotoriseerde en verlichte
DX EDGE. De wereldkaart beweegt in een verlichte
kast langs een transparant front met een voortdurend
aangepaste projectie van de dag- en nachtzones. Verder
biedt de Geochron informatie over locale tijden, UTC,
enzovoorts. De Geochron wordt geproduceerd door
Geochron Enterprises (899 Arguello Street, Unit A.
REDWOOD CITY, CA 94063. USA). Het enige grote
nadeei van de Geochron is de prijs (ca US $ 1,000.00).

5.4.2.2 De gray-line draaischijf
Een zeer goedkoop en toch redelijk alternatief voor de
gray-line globe is beschreven door Rudy Faessler,
G MT

Figuur 5.1. De door de "Ij
auteur met behulp van \
een kopieermachine ver
gray-line
vaardigde
draaischijf, aan de hand
van een beschrijving van
HB9EU (foto: M. Goe
ien, Nijmegen).
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HB9EU, in cq-DLvan mei 1988. Het betreft hier een,
met behulp van een copieermachine eenvoudig zelf te
vervaardigen, transparante schijf die draaibaar is over
een grolecirkelkaart van de aarde (zie figuur 5.1). Met
behulp van deze schijf is voor elke locatie op aarde snel
en eenvoudig vast te stellen op welke tijden gray-line
propagatie mogelijk is en in welke richting. Hoewel de
resultaten uiteraard minder nauwkeurig zijn dan met de
gray-line globe is dit eenvoudige hulpmiddel binnen
zekere marges toch nauwkeurig genoeg om de moge
lijkheden van gray-line propagatie te bepalen.

5.5

Computerprogramma’s voor propagatievoorspelling
Het gebruik van computers heeft het afgelopen decen
nium een sterke vlucht genomen. Het zal niemand
verbazen dat ook radioamateurs al heel snel de voor
delen inzagen van de computer. In de afgelopen jaren
is er een enorme hoeveelheid aan software beschikbaar
gekomen, speciaal ontwikkeld voor de radioamateur,
met een breed scala aan toepassingen. Ook voor hel
doen van propagatie voorspellingen op de kortegolf
zijn er momenteel een aantalbetrouwbare computer
programma’s beschikbaar. Enkele daarvan wordt hier
besproken. De meeste programma’s zijn verkrijgbaar
voor MS DOS machines en vaak ook voor andere typen
computers, zoals de Commodore C64 en de Apple
computers.

5.5.1

ON4UN propagatieprogramma’s
Door John Devoldere, ON4UN, zijn een aantal be
trouwbare computerprogramma’s ontwikkeld die van
groot nut zijn voor propagatie voorspellingen door de
individuele kortegolfamateur. De meeste van deze pro107

gramma’s zijn vooral van toepassing voor de lagere
banden, de specialiteit van ON4UN en kunnen recht
streeks bij ON4UN verkregen worden (John Devoldere, ON4UN, Poelstraat 215, B-9920 MERELBEKE,
België).
Drie programma’s van ON4UN zijn speciaal geschre
ven voor berekeningen met betrekking lot tijden van
zonsopkomst en zonsondergang.
• Sunrise/sunsel linie calculalion
Met dit programma kunnen de tijden van zonsop
komst en zonsondergang worden bepaald in stap
pen van 15 dagen voor de locatie van de gebruiker.
Dezelfde gegevens kunnen berekend worden voor
elke andere locatie op aarde en naast elkaar worden
weergegeven. Het programma bevat een bestand
met meer dan 500 locaties, wereldwijd, waarvan de
gegevens ondermeer op naam van de locatie gese
lecteerd kunnen worden.
•

Lis! ing sunrise/sunset linies in 500+ locations
Met dit programma kan een uitdraai op papier wor
den gemaakt met tijden van zonsopkomst en zons
ondergang voor meer dan 500 locaties op aarde voor
elke willekeurige door de gebruiker aangegeven
datum.

• Sunrise/sunsel calendar
Dit programma produceert een uitdraai op papier
van een kalender met tijden voor zonsopkomst en
zonsondergang voor elke door de gebruiker opge
geven locatie. De tijdsspanne en de stappengrootie
kan door de gebruiker zelf worden aangegeven.
Naast deze drie programma’s heeft ON4UN nog een
tweetal programma’s ontwikkeld voorgrolecirkelberekeningen en een programma voor gray-line berekenin
gen.
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•

Great-circle directions and distances

Dit programma geeft de grotecirkelrichting en -af
stand tussen de locatie van de gebruiker en elke
willekeurige andere door de gebruiker opgegeven
locatie. De gewenste locaties kunnen worden opge
geven door het inlypen van de cordinaten of de
naam van de locatie. Verder kan de gebruiker kiezen
of de berekende afstand wordt weergegeven in mij
len of in kilometers.
•

Listing great-circle distances and directions to 500+
locations

Dit programma geeft een uitdraai op papier van
richtingen en afstanden naar meer dan 500 locaties
op aarde vanuit de locatie van de gebruiker.
•

Gray-line program

Dit geavanceerde programma berekent de afstand
naar locaties die door middel van gray-line propagatie bereikt kunnen worden. Daarnaast wordt voor
elke locatie detijdsspanne aangegeven waarin grayline propagatie naar die betreffende locatie moge
lijk is. De gebruiker kan ook nog de minimale
afstand aangeven waarin hij genteresseerd is.

5.5.2

MINIMUF en verwante programma’s
•

MINIMUF

MINIMUF werd voor het eerst beschreven door Robert
B. Rosé, K6GKU, en is afgeleid van complexe compu
termodellen voor grote mainframe machines. Het pro
gramma MINIMUF gaat bij de berekeningen uit van
door de gebruiker zelf ingevoerde gegevens met be
trekking tot de zonneactiviteit (in de vorm van het
aantal zonnevlekken of de solar flux). Na invoering van
de gewenste datum en de gewenste locatie geeft het
programma de MUF voor het betreffende traject weer
op een vertikale schaal, uitgezet tegen een UTC-tijd109

schaal. De resultaten van MINIMUF hebben de groot
ste nauwkeurigheid voor afstanden van ongeveer 500
tol 12.000 kilometer.
Inmiddels zijn er gemodificeerde versies van MINI
MUF geschreven (niet altijd verbeteringen). Een listing van een verbeterde versie met een LUF-plotroutine, geschreven is BASIC, is verkrijgbaar via de Ame
rican Radio Relay League (ARRL Headquarlers, Technical Department, 225 Main Streel, NEWINGTON,
CT 06111, USA).
•

Bandaid

Bandaid van Heath is een goed programma voor alge
mene propagatievoorspellingen. Het is een menugestuurd programma waarin een keuze gemaakt kan wor
den uit MUF, informatie over tijden voor zonsopkomst
en -ondergang, bakeninformalie enzovoorts. De solar
flux en de A-index kunnen op eenvoudige wijze wor
den ingevoerd. De uitvoer van het programma bestaat
uil een horizontale grafiek met daarin informatie over
de Highest Possible Frequency (HPF), MUF, FOT en
LUF. Daarnaast geeft het programma informatie over
antennerichtingen, afstanden en kwalificaties van de
ionosferische condities.
• MUFMAP
Het programma MUFMAP, eveneens van Heath, geeft
na invoering van de benodigde gegevens een wereld
kaart met de propagatiemogelijkheden naar alle gebie
den op aarde op een bepaalde tijd als functie van de
frequentie en de locatie van de gebruiker. Het maken
van een kaart duurt enige tijd (op een XT ongeveer 4
minuten). Verschillende kaarten voor ingestelde tijds
intervallen kunnen op een diskette worden vastgelegd
en daarna als een zogenaamde MUFMOVIE worden
bekeken. Voor het berekenen van de propagatiemoge
lijkheden gebruikt dit programma de solar flux.
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•

MINIPROP

Een van de meer recente programma’s voor propagatievoorspellingen is MINIPROP, dal ondermeer gele
verd kan worden door Renaissance Software & Development (P.O.Box 640, LILLEN, AL35645, USA). Het
programma bevat een aantal menu’s en uitvoerschermen en maakt gebruik van solar fluxgegevens. De
uitvoer van het programma beval informatie over cordinaten, tijden van zonsopkomst en -ondergang, moge
lijkheden voor gray-line propagatie, korte- en langepadafstanden in mijlen of kilometers, antennerichtingen, enzovoorts. Een ander uilvoerscherm geeft infor
matie over te verwachten signaalsterkten op frequen
ties of banden naar keuze. Daarnaast geeft het pro
gramma in procenten weer hoe groot de kans is dat
propagatie in bepaalde richtingen ook daadwerkelijk
mogelijk zal zijn. Verder zijn er verschillende grafische
mogelijkheden voor weergave van ondermeer de MUF
en een dx-kompas met MUF’s voor door de gebruiker
op te geven tijden in UTC.
•

MUFPLOT

Met MUFPLOT, verkrijgbaar bij Base Systems (2534
Nebraska Streel, SAGINAW, MI 48601, USA) kunnen
grafieken worden gegenereerd met de MUF, LUF en
FOT voor door de gebruiker opgegeven richtingen. Dit
programma is gebaseerd op het MINIMUF-programma en bevat op enkele punten wat verbeteringen die
zorgen vooreen grotere nauwkeurigheid. Het program
ma is erg gebruikersvriendelijk en wordt geleverd met
een duidelijke handleiding.
•

Ham Companion

Het programma Ham Companion van Brinson Microware Corporation (507 Asheboro Drive, KATY TX
77450, USA) is een menugestuurd programma dat
MUF-, FOT- en LUF-grafieken kan samenstellen voor
elke gewenste route, wereldkaarten kan produceren
met daarop aangegeven de gray-line en grotecirkelrou111

les tussen twee willekeurige locaties, afstanden kan
berekenen in mijlen of kilometers etc. Verder bevat dit
programma gegevens van meer dan 5000 locaties we
reldwijd, waaronder elk land met hoofdstad en locale
tijden.
De hier besproken computerprogramma’s zijn slechts
een greep uit een heel scala van programma’s voor
propagatievoorspelling. Andere programma’s zoals
IONSOUND, IONCAP, DX-1 en DX-2 werken in het
algemeen volgens dezelfde principes als de hier be
sproken programma’s. Allemaal hebben ze hun speci
fieke voor- en nadelen. Ook bestaat er tegenwoordig
een (overigens vrij trage) computerversie van de DX
EDGE.
Inmiddels zijn er ook veel programma’s beschikbaar
als zogenaamde public domain software en die kunnen
dus vrij gekopieerd worden van medeamateurs.

5.6

Radioamateurverenigingen
Voor de meer serieuze radioamateur is het vaak goed
om lid te worden van een vereniging. Door de meeste
verenigingen worden wekelijks of maandelijks tijd
schriften uitgegeven met daarin up to date informatie
over de radiohobby.
In Nederland zijn twee grote verenigingen van belang
voor de radioamateur. Verreweg de grootste daarvan is
de VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radio
Onderzoek in Nederland. Deze vereniging bestaat
voornamelijk uit zend- en luisteramateurs die hun hob
by beoefenen op de amateurbanden. De VERON treedt
tevens op als vertegenwoordiger voor Nederland in de
IARU, de International Amateur Radio Union. Door de
VERON wordt maandelijks het maandblad Electron
uitgegeven dat boordevol staat met informatie die voor
de radioamateur van belang kan zijn. Een deel bestaat
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meestal uit technische besprekingen, bouwontwerpen,
artikelen over antennes etc. Ook vindt men maandelijks
de rubriek ‘Traffic News’ waarin nieuws over bijzon
dere landen, ‘rare dx’ en propagatievoorspellingen
staat, evenals informatie over radiocontests. Verder is
er een aparte rubriek over computers, met hun toepas
singen voor de radioamateur.
DXPRESS is eveneens een uitgave van de VERON.
Dit is een Engelstalig weekblad (eigenlijk een ‘weekly
newsletter’) waarin steeds recente informatie te vinden
is over speciale calls, dx-pedities (radioamateurs die
speciaal naar een zelden te horen land toegaan om van
daaruit met andere amateurs verbindingen te maken)
etc., kortom dx-gerelateerde informatie. Voor luisteramateurs heeft de VERON een speciale commissie. Als
lid van de VERON kan men zich tevens als officieel
luisteramateur laten registreren. Men krijgt dan een
zogenaamd NL-nummer toegewezen en kan dan ook
gebruik maken van de faciliteiten van het Dutch QSL
Bureau (zie hierna).
Een andere vereniging in Nederland, met min of meer
de zelfde doelgroep als de VERON, maar dan wat
minder groot is de Vereniging voor Radio Zend Ama
teurs, de VRZA. Deze vereniging geeft het tijdschrift
CQ-PA uit, met min of meer dezelfde rubrieken als in
het Electron van de VERON.
De VERON en de VRZA houden gezamelijk het Dutch
QSL Bureau, DQB in stand. Leden van beide vereni
gingen kunnen via het DQB kosteloos hun QSL-kaarlen versturen over de gehele wereld. Een QSL-kaart is
als het ware het visitekaartje van de radioamateur. Op
de QSL-kaart worden de ontvangstgegevens ingevuld
van het station dat men als luisteramateur ontvangen
heeft of waarmee men als zendamateur een verbinding
heeft gemaakt. Daarnaast bevat de QSL-kaart relevan
te gegevens over het eigen station, die voor het tegen113

stalion van belangkunnen zijn, zoals liet soort appara
tuur waarvan men gebruik maakt, antennes, enzo
voorts.
De Belgische tegenhanger van de VERON is de Unie
van Belgische Amateur Zenders, de UBA. Ook de
UBA geeft een tijdschrift uil en spant zich op nationaal
en internationaal niveau in voor zijn leden.
Adressen van de betreffende verenigingen kunt u vin
den in bijlage 4 van dit boek.
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INTERMEZZO 6 - DE WINDOM-ANTENNE
Een afwijkend type draadanienne
is de zogenaamde Windom-anlenne. Deze antenne was vooral in de
Verenigde Staten populair in de
dertiger jaren en is genoemd naar
een amateur die deze antenne uit
gebreid gelest en beschreven heeft.
De Windom-antenne is een afge
stemde draadantennc waarvan de
totale lengte de helft minus 5% be
draagt van de golflengte waarvoor
de antenne moet dienen. De voe
ding van de antenne geschiedt op
een derde van de totale antennelengte. Zie figuur A.
De impedantie van het voedingspunt bedraagt ongeveer 300Q, zo-

2/3

TX/RX

8alun

dat aanpassing gewenst kan zijn
door middel van een zogenaamde
balun (balanced-unbalanced trans
formator). Aanpassing aan een coaxkabel van 75Q geschiedt meteen
1:4 balun en aan een coaxkabel van
50Q met een 1:6 balun.
De Windom-antenne werkt ook
prima op golflengten die ongeveer
de helft, een vierde of een achtste
deel van de oorspronkelijke golf
lengte bedragen. Een Windom-an
tenne ontworpen voor de 80-meter
amateurband zal dus ook goed
werken op de 40-, 20- en 10-meter
amateurbanden.

1/3

Coa/50.75 Olim.
>v’:’ •v .
•'y

w.
Figuur A. De Windom-antenne, een multiband-antenne gevoed op een
derde van de totale lengte.
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gijlage 1
ITU-Prefix lijst
Deze tabel geeft de prefixblokken (landencodes), die
door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)
zijn toegewezen aan de desbetreffende (ei)landen (ko
lom 1 en 2). In kolom 3 (AM.PFX) is de algemene door
radio-amateurs in dat land gebruikte prefix weergege
ven. Sommige landen hebben van de ITU verscheidene
prefixblokken loegewezen gekregen, maar niet alle aan
een land toegewezen prefixblokken worden noodzake
lijkerwijs gebruikt voor amateurradioverkeer. In ko
lom 4 (AFSTAND) is een benadering gegeven van de
afstand in kilometers vanuit het midden van Nederland
via het korte pad. Voor grotere landen zoals de Verenig
de Staten van Amerika kan de afstand sterk afwijken.
De afstand via het lange pad is eenvoudig zelf te
berekenen door de gegeven afstand af te trekken van
de omtrek van de aarde = 40.000 kilometer. In kolom
5 vindt men de antennerichting in graden ten opzichte
van het noorden, eveneens voor het korte pad. De
antennerichting voor het lange pad verschilt hiermee
180°. Voor korte afstanden, zoals Engeland en voor
grote landen zoals de Verenigde Staten van Amerika
kan deze hoek ruim 60° afwijken.
ITU-toewijzing
A2A-A2Z
A3A-A3Z

(Ei)Land

AM.PFX Afstand

Hoek

Abu Ail, Jabal at Tair
Botswana
Tonga

Al
A2
A3

5800
8500
16500

133
162
0
117

ITU-toewijzing
A4A-A4Z
A5A-A5Z
A5A-A6Z
A7A-A7Z
A8A-A8Z
A9A-A9Z
AAA-ALZ
AMA-AOZ
APA-ASZ
ATA-AWZ
AXA-AXZ
AYA-AYZ
BAA-BZZ
C2A-C2Z
C3A-C3Z
C4A-C4Z
C5A-C5Z
C6A-C6Z
C7A-C7Z
C8A-C9Z
CAA-CEZ

CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
COA-COZ
CPA-CPZ
CQA-CUZ

CVA-CXZ
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(Ei)Land

AM.PFX Afstand

Sultanaat Oman
Bhutan
Ver. Arab. Emiraten
Qalar
Liberia
Bahrein
Ver. Stalen van Amerika
Alaska
Spanje
Pakistan
India
Australië
Argentinië
Taiwan
& China
Rep. Nauru
Andorra
Cyprus
Gambia
Bahama eilanden
World Meteorological Org.
Mozambique
Chili
Antarctica
Easter eiland (Paaseil.)
San Felix Eiland
Juan Fernandez Archipel
Canada
Cuba
Marokko
Cuba
Bolivia
Portugal
Macao
Madeira eilanden
Azoren
Uruguay

A4
A5
A6
A7
A9
AA-AL
AL7
AP
AX
BV
BY
C2
C3
C5
C6
C9
CE
CE9
CE0A
CE0X
CE0Z
CF-CK
CM
CN
CO
CP
CT
CR9
CT3
CU

cx

Hoek

5500
7300
5000
4900
5300
4800
7500
6900
1550
5700
7200
14800
11700
9600
7800
14000
1100
2900
4700
7300

107
75
108
110
201
110
304
352
213
90
89
75
233
56
62
23
194
121
210
279

8300
11800
15800
14000
12000
12700

150
241
180

5700
7800
2450
7800
10200
1800
9200
2800
3000
11200

271
250
245
321
280
208
280
244
223
62
227
253
229

AM.PFX Afstand
ITU-toe(Ei)Land
wijzing
CYA-CZZ Canada
4800
CY9
Sable eiland
4600
CYO
Sl. Paul eiland
7300
D2
D1A-D3Z Angola
4800
D4
D4A-D4Z Kaapverdische eilanden
5300
D5A-D5Z Liberia
8100
D6
D6A-D6Z Comoros
8700
D7A-D9Z Republiek Korea (Zuid-K.)
200
DA-DR
DAA-DRZ Duitsland
400
Y2
& voorin. DDR
8700
DSA-DTZ Republiek Korea (Zuid-K.)
11000
DU
DUA-DZZ Philippijncn
1600
EA
EAA-EHZ Spanje
1400
EA6
Balearen eilanden
3200
EA8
Canarische eilanden
2000
EA9
Ceuta & Mei i 11a
900
EI
EIA-EJZ
Ierland
EKA-EKZ voorm. USSR
5300
EL
ELA-ELZ Liberia
EMA-EOZ voorm. USSR
4400
EP
EPA-EQZ Iran
ERA-ESZ voorm. USSR
1400
ES
Estland
5800
ET
ETA-ETZ Ethiopië
1600
EUA-EWZ Wit-Rusland (voorm. USSR)EU
800
F
FAA-FZZ Frankrijk
& overzeese gebieden:
11800
FT5W
Crozet eilanden
12800
FT5X
Kerguelen eilanden
12000
FT5Z
Amsterd. & St. Paul eil.
7000
FG
Guadeloupe
7000
FJ,FS
St. Martin
8200
FH
Mayotte
16200
FK
New Caledonia
7100
FM
Martinique
10700
FO
Clipperlon eil.

Fr. Polynesia

FO

15600

Hoek
286

290
164
224

201
139
44

128
91
44
61

213
193
222
206

281

201
101
51
133
76
209
148
140
128
262
265
138
32
260
295
323
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ITU-toewijzing
FAA-FZZ

(Ei)Land

Frankrijk (vervolg)
St. Pierre & Miquelon eil.
Glorioso eil.
Juan de Nova, Eur.eil.
Reunion eil.
Tromelin eil.
Wallis & Futuna eil.
Fr. Guyana
GAA-GZZ Verenigd Koninkrijk
Engeland
Isle of Man
Northern Ireland
Jersey
Scotland
Guernsey & Dep.
Wales
H2A-H2Z Cyprus
H3A-H3Z Panama
H4A-H4Z Solomon eil.
H5A-H5Z Bophuthatswana 1
H6A-H7Z Nicaragua
H8A-H9Z Panama
HAA-HAZ Hongarije
HBA-BHZ Zwitserland
& Liechtenstein
HCA-HDZ Ecuador
Galapagos eil.
HEA-HEZ Zwitserland
& Liechtenstein
HFA-HFZ Polen
HGA-HGZ Hongarije
HHA-HHZ Haiti
HIA-HIZ Dominicaanse Rep.
HJA-HKZ Colombia
Malpelo eil.
San Andres eil. &
Providentia archipel
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AM.PFX Afstand

Hoek

4300
8100
8400
9500
8800
15800
7600

288
137
145
135
133
0
246

400
600
900
700
800
700
600
2900
8900
14600

276
293
293
243
316
246
276
121
272
35

HK
HK0

8900
8900
1200
800
700
9700
10500
800
700
900
1200
7600
7400
8800
9500

78
272
113
151
146
263
274
151
146
87
113
273
272
262
270

HK0

8700

276

FP

FR/G
FR/J.E
FR
FR/T
FW
FY
G
GD
GI
GJ
GM
GU
GW
H4

HA,HG
HB
HBO
HC,HD
HC8,HD8

HG
HH

Hl

ITU-toe(Ei)Land
\vij zing
HLA-HLZ Zuid-Korea
HMA-HMZ Dem. Volksrep. Korea
HNA-HNZ Irak
HOA-HPZ Panama
HQA-HRZ Honduras
HSA-HSZ Thailand
HTA-HTZ Nicaragua
HUA-HUZ El Salvador
HVA-HVZ Vaticaan
HWA-HWZ Frankrijk
HZA-HZZ Saudi-Arabië
Italië
IAA-IZZ
Sardinië
Jibouti
J2A-J2Z
Grenada
J3A-J3Z
Griekenland
J4A-J4Z
Guinea-Bissau
J5A-J5Z
Sl. Lucia
J6A-J6Z
Dominica
J7A-J7Z
Sl. Vincent & Dep.
J8A-J8Z
J9A-J9Z
J0A-J0Z
JAA-JSZ Japan
Minami Torishima
Ogasawara
JTA-JVZ Mongolia
JWA-JXZ Noorwegen
S val bard
Jan Mayen eil.
JYA-JYZ Jordanië
JZA-JZZ
Indonesië
KAA-KZZ Verenigde Staten van
Amerika
Micronesia (E. Carolines)
Guantanamo Bay
Baker & Howland eil.

AM.PFX Afstand

Hoek

8700
8700
3800
8900
8800
9000
8900
9100
1200
800
4400
1100
1300
5700
7400
1900
4900
7200
7100
7200

44
44
109
272
280
77
278
282
158
209
118
158
180
129
260
135
212
260
262
259

K

9200
10700
10200
6600
1100
2900
2200
3400
12100
7600

36
24
28
51
11
5
345
121
73
304

KC6
KG4
KH1

12800
7900
14100

35
278
7

HL
HP
HR
HS
HV
HZ
I
ISO
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
JA.JE-JS,
7J,7K
JD1
JD1
JT
JW
JX
JY
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ITU-toewijzing

(Ei)Land

AM.PFX Afstand

Verenigde Staten van Amerika (vervolg)
KH2
Guam
Johnston eil.
KH3
Midway eil.
KH4
Palmyra
KH5
& Jarvis eil.
KH5K
Kingman Reef
Hawaiian eil.
KH6
KH7
Kure eil.
KH8
American Samo
KH9
Wake eil.
KH0
Mariana eil.
KL7
Al aska
KP1
Navassa eil.
KP2
Virgin eil.
KP4
Puerto Rico
KP5
Desecheo eil.
L2A-L9Z Argentinië
LA
LAA-LNZ Noorwegen
LOA-LWZ Argentinië
LU,
LO-LW
LXA-LXZ Luxemburg
LX
LYA-LYZ voorm. USSR
LY
Lithouwen
LZ
LZA-LZZ Bulgarije
MAA-MZZ Verenigd Koninkrijk
NAA-NZZ Verenigde Staten van
N
Amerika
OA
OAA-OCZ Peru
OD
ODA-ODZ Libanon
OEA-OEZ Oostenrijk
OE
F-OH
OFA-OJZ Finland
Aland eil.
OHO
OJO
Market Reef
OK,OL
OKA-OMZ Tsjechoslowakije
ON,OT
ONA-OTZ België
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11700
12300
11000
13500
14100
13300
11500
11000
15800
11900
11500
6900

7800
7100
7200
7200
11700
1100
11700
200

Hoek
42
360
9
346
344
343
349
7
355
16
41
352
275
267
268
268
233
11
233

180

1200

63

1800

118

400

276

7600
10300
3100

304

800
1800
1200
1200
900
200

258
119
132
35

38
38
105
226

ITU-toe- (Ei) Land
wijzing
OUA-OZZ Denemarken
Groenland
Faroer eil.
P2A-P2Z Papua-Nieuw Guinea
P3A-P3Z Cyprus
P4A-P4Z Aruba
P5A-P9Z Dein. Volksrep. Korea
PAA-PIZ
Nederland
PJA-PJZ
Nederlandse Antillen
Bonaire, Curagao
St. Maarten
PKA-POZ
PPA-PYZ

AM.PFX Afstand

oz
OX
OY
P2
P4

PA-PI
PJ
PJ2,4,9
PJ5-8

Indonesië

PP-PY
Brazilië
PY0F
Fernando de Noronha eil.
PY0S
St. Peter & Paul Rocks
PY0T
Trinidade & Martin Vaz
PZ
PZA-PZZ Suriname
QAA-QZZ Q-codcs voor radioverkeer
in telegrafie
RA-RZ
RAA-RZZ voorin. USSR
S2
S2A-S3Z Bangladesh
S4A-S4Z Ciskeyl
S5A-S5Z
S6A-S6Z Singapore
S7
S7A-S7Z Seychellen
S8A-S8Z Transkei 1
S9
S9A-S9Z Sao Tomé & Princie
S0
S0A-S0Z Western Sahara
SJ-SM
SAA-SMZ Zweden
SP-SQ
SNA-SRZ Polen
SSA-SSM Egypte
ST
SSN-STZ Soedan
ST0
Zuid-Soedan
SU
SUA-SUZ Egypte
SV-SZ
SVA-SZZ Griekenland
SV5
Dodecanesos
SV9
Kreta

600
3000
1300
13800
2900
7900
8700
7900
7900
7000
12100

Hoek

39
330
329
53
121
266
44
266
266
264
73

8800

239

7200
6600

224
222
213

8800
7800

250

zie UA
7600

zie UA
78

10500
7900

83
126

5700

180
190

3000
1200

24

5200

87
130
143
143

3200

130

1900

135
127
132

900
3200
4700

2400
2400
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ITU-toewijzing
T1A-T1Z
T2A-T2Z
T3A-T3Z

T4A-T4Z
T5A-T5Z
T6A-T6Z
T7A-T7Z
T8A-T8Z
T9A-T9Z
T0A-T0Z
TAA-TCZ
TDA-TDZ
TEA-TEZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
THA-THZ
TIA-TIZ

(Ei)Land

AM.PFX Afstand

Hoek

Griekenland (vervolg)
Mount At hos

SV/A,SY

2000

125

T2

15000

351

T30
T31
T32
T33

14100
14700
14000
14500
7800
4600
5100
1000

18
360
340
355
280
208
89
156

Tuvalu
Kiribati
West Kiribati
Centraal Kiribati
Oost Kiribati
Banaba
Cuba
Somalië
Afghanistan
San Marino

Turkije
Guatemala
Cosla Rica
Ijsland
Guatemala
Frankrijk
Cosla Rica
Cocos eil.
TJA-TJZ Cameroun
TKA-TKZ Frankrijk
Corsica
TLA-TLZ Centr. Afrikaanse Rep.
TMA-TMZ Frankrijk
TNA-TNZ Congo
TOA-TQZ Frankrijk
TRA-TRZ Gabon
TSA-TSZ Tunesië
TTA-TTZ Tsjaad
TUA-TUZ Ivoorkust
TVA-TXZ Frankrijk
TYA-TYZ Benin
124

T5
T7

TA
TE
TF
TG
TI
TI9
TJ
TK
TL
TN
TR
TT
TU
TV
TY

2700
9000
9100
1900
9000
800
9100
9700
5200
800
1200
5200
800
6000
800
6000
2000
4300
5000
800
4800

112
284
276
327
284
209
276
275
166
209
156
159
209
160
209
167
180
157
194
209
188

ÏTU-toe(Ei)Land
wijzing
TZA-TZZ Mali
UAA-UQZ voorm. USSR
Europees deel
Kaliningrad
Aziatisch deel
Ukraïne
Wit Rusland
Azerbaijan
Georgië
Armenië
Turkmenistan
Azbekistan
Tadzhikistan
Kazachstan
Kirghizië
Moldavië
Lilhouwen
Letland
URA-UTZ Ukraïne
Estland
UUA-UZZ voorm. USSR
V1A-V1Z
V2A-V2Z Antigua & Barbuda
V3A-V3Z Belize
V4A-V4Z St. Kitts & Nevis
V5A-V5Z Namibië
V6A-V6Z
V7A-V7Z
V8A-V8Z Brunei
V9A-V9Z
VAA-VGZ Canada
VHA-VNZ Australië
Lord Howe eil.
Norfolk eil.
Heard eil.
Macquarie eil.

AM.PFX Afstand

Hoek

4000

195

5400

41
68

TZ

UAL3,
4,6
UA2
UA9,0
UB,UT,UY
UC
UD
UF
UG
UH
UI
UJ
UL
UM
UO
UP
UQ
UR-UT
UR2
UV-UZ

1100
5300

34

1900
1600
3100
3100

90
76
95
96
101

4600
5100

82
80

4300
5200

70
74

1800
1200
1300
1900
1400

100
63
59
90
51

7000

3400

V2
V3
V4
V5

8300

264
283
264
168

V8

10900

71

5700

321

14800
16900
17000
13300
18200

75
53

VE
VK

VK9L
VK9N
VK0

VK0

8700
7000

38
140
109
125

ITU-toe- (Ei)Land
wijzing
VOA-VOZ Canada
VPA-VSZ Verenigd Koninkrijk
Anguilla
Montserral
British Virgin eil.
Turks & Caicos eil.
Falkland eil.
South Georgia eil.
South Orkney eil.
South Sandwich eil.
South Shetland eil.
Bermuda eil.
Chagos eil.
Pilcaim eil.

Hong Kong
VTA-VWZ India
Laccadiven
Andaman & Nicobar eil.
VXA-VYZ Canada
VZA-VZZ Australië
WAA-WZZ Verenigde Staten van
Amerika
XAA-XIZ Mexico
Revilla Gigedo eil.
XJA-XOZ Canada
XPA-XPZ Denemarken
XQA-XRZ Chili
XSA-XSZ China
XTA-XTZ Burkina Faso
XUA-XUZ Kampuchea
XVA-XVZ Vietnam
XWA-XWZ Laos
XXA-XXZ Portugal
Macao
XYA-XZZ Birma
Y2A-Y9Z voorin. DDR
YAA-YAZ Afghanistan
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AM.PFX Afstand

Hoek

VO

5700

321

VP2E
VP2M
VP2V
VP5
VP8
VP8
VP8
VP8
VP8
VP9
VQ9
VR6
VS6
VU

7000
7000
7000
7200
13000
12500
13300
12600
13900
6000
9000
15200
9000
7200

264
253
266
274
219
205
206
198
211
278
112
292
60
89

VU
VU7

7600
9000
5700

102
85
321

14800

75

W
XE
XF4

7600
9100
10000

304
298
302

XJ

5700
600
11800
7800
3900
9500
9200
9000
1800
9200
8200
400
5100

321
39
241
62
193
75
71
72
223
62
75
91
89

XT
XU
XV
XW
XX9

xz

Y2-Y9
YA

ITU-toe- (Ei)Land
wijzing
YBA-YHZ Indonesië
YIA-YIZ Irak
YJA-YJZ Vanuatu
YKA-YKZ Syrië
YLA-YLZ Letland
YMA-YMZ Turkije
YNA-YNZ Nicaragua
YOA-YRZ Roemenië
YSA-YSZ El Salvador
YTA-YUZ Joegoslavië
YVA-YYZ Venezuela
Aves eil.
YZA-YZZ Joegoslavië
Z1A-Z1Z
Z2A-Z2Z Zimbabwe
Z3A-Z0Z
ZAA-ZAZ Albanië
ZBA-ZJZ Verenigd Koninkrijk
Gibraltar
UK-bases op Cypres
Si. Helena
Ascension eil.
Tristan da Cunha
& Gough eil.
Cayman eil.
ZKA-ZMZ Nieuw Zeeland
Cook eil.
Niue eil.
Tokelau eil.
Chalham eil.
Kermadec eil.
Auckland & Campbell eil
ZNA-ZOZ Verenigd Koninkrijk
ZPA-ZPZ Paraquay
ZQA-ZQZ Verenigd Koninkrijk
ZRA-ZUZ Zuid-Afrika
Walvis bay

AM.PFX Afstand

Hoek

12100
3800
16100

109

YB-YC
YI
YJ
YK

3200

YL

1300
2700

73
32

113
59
112
278
109
282
128
251 •

YN
YO
YS
YT-YU
YV-YY
YV0
YZ

8900
1600
9100
1300
7800
1300

264

Z2

8300

158

ZA

1700

133

2000

211
121
129

ZB2
ZC4
ZD7
ZD7

7300

2900
7700
7000

128

204

195
279
28
331

ZL7
ZL8
ZL9

10100
8000
16900
16100
16300
15200
19100
17500
18800

ZP

10300

235

ZS
ZS1

9300
8300

163
168

ZD9
ZF
ZK-ZM
ZK1
ZK2
ZK3

360
0
0

16
100

127

ITU-toewijzing

(Ei)Land

Zuid-Afrika (vervolg)
Pr. Edward&Marion eil.
Namibië
ZVA-ZZZ Brazilië
1 AA-1AZ Orde van Malta te Rome
1BA-1GZ
1 GA-1GZ Geyser Reef
1SA-1SZ Spratleyeil.
1TA-1ZZ
2AA-2ZZ Verenigd Koninkrijk
3AA-3AZ Monaco
3BA-3BZ Agalega & St. Brandon
Mauritius
Rodriguez eil.
3CA-3CZ Equatoriaal Guinea
Pagalu eil. (Annobon)
3DA-3DM Swaziland
3DN-3DZ Fiji
3EA-3FZ Panama
3GA-3GZ Chili
3HA-3UZ China
3VA-3VZ Tunesië
3WA-3WZ Vietnam
3XA-3XZ Guinea
3YA-3YZ Noorwegen
Bouvet eil.
Peter I eil.
3ZA-3ZZ Polen
4AA-4CZ Mexico
4DA-4IZ Phi lippijnen
4JA-4LZ
voorin. USSR
Malyj Visotskij eil.
Franz Jozef Land
4MA-4MZ Venezuela
4NA-40Z Joegoslavië
4PA-4SZ
Sri Lanka
4TA-4TZ Peru
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AM.PFX Afstand

Hoek

ZS2,8
ZS3
ZV-ZZ
IA

11400
8300
8800
1600

157
168
239
158

1G5
IS

8200
10300

137
72

3A
3B6,7
3B8
3B9

1000
8400
9500
9800
5600
5900
9100
16100
8900
11800
7800

159
129
133
127
180
180
157
15

3C
3C0

3DA0
3D2

272

3V

2000

3W
3X

9200
4900

241
62
180
71
212

3Y
3Y

11900
15800
900
9100
10700

186
180
87
298
61

4J

1600

40

4K2
4M

3700
7400

13
251
128
97
258

4N-40
4S

1300
8400
10300

ITU-toewijzing
4UA-4UZ

4VA-4VZ
4WA-4WZ
4XA-4XZ
4YA-4YZ
4ZA-4ZZ
5AA-5AZ
5BA-5BZ
5CA-5GZ
5HA-5IZ
5JA-5KZ
5LA-5MZ
5NA-50Z
5PA-5QZ
5RA-5SZ
5TA-5TZ
5UA-5UZ
5VA-5VZ
5WA-5WZ
5XA-5XZ
5YA-5ZZ
6AA-6BZ
6CA-6CZ
6DA-6JZ
6KA-6NZ
60A-60Z
6PA-6SZ
6TA-6UZ
6VA-6WZ
6XA-6XZ
6YA-6YZ
6ZA-6ZZ
7AA-7IZ
7JA-7NZ
70A-70Z

(Ei)Land
Verenigde Nalies
ITU in Genève
H.Q. in New York
Haïti
Noord Jemen
Israël
ICAO (luchtvaartorg.)
Israël
Libië
Cyprus
Marokko
Tanzania
Colombia
Liberia
Nigeria
Denemarken
Madagascar
Mauretanië
Niger
Togo
West Samoa
Oeganda
Kenya
Egypte
Syrië
Mexico
Zuid-Korea
Somalië
Pakistan
Soedan
Senegal
Madagascar
Jamaica
Liberia
Indonesië
Japan
Zuid-Jemen

AM.PFX Afstand

4U
4U
4W
4X

700
7600
7600
5300
3300

5R

3300
3000
2900
2400
7000
8800
5300
4700
600
8800

5T
5U7

4000

5V

4900
15800

4Z

5A
5B

5H
5J-5K
5L
5N

5W
5X
5Z

6D

3900

6200
6400
3200
3200

9100

Hoek
180
304
273

126
121
121
154
121
208

148
262

201
180
39
142
209
180
180
0

147
141
130
113
298

8700
4600
5700
4700
4600
8800

44
208

7900

276

5300

201

7J

12100
9200

73
36

70

5600

122

60

6W
6Y

90
143
208

142
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ITU-toewijzing
7PA-7PZ
7QA-7QZ
7RA-7RZ
7SA-7SZ
7TA-7YZ
7ZA-7ZZ
8AA-8IZ
8JA-8NZ
80A-80Z
8PA-8PZ
8QA-8QZ
8RA-8RZ
8SA-8SZ
8TA-8YZ
8ZA-8ZZ
9AA-9AZ
9BA-9DZ
9EA-9FZ
9GA-9GZ
9HA-9HZ
9IA-9JZ
9KA-9KZ
9LA-9LZ
9MZ-9MZ

9NA-9NZ
90A-9TZ
9UA-9UZ
9VA-9VZ
9WA-9WZ
9XA-9XZ
9YA-9ZZ

(Ei)Land

AM.PFX Afstand

Lesotho
Malawi
Algerije
Zweden
Algerije
Saudi Arabië
Indonesië
Japan
Botswana
Barbados
Maldiven
Guyana
Zweden
India
Saudi Arabië
San Marino
Iran
Ethiopië
Ghana
Malta
Zambia
Koeweit
Siërra Leone
Maleisië
West-Maleisië
Oost-Maleisië
Nepal
Zaïre
Burundi
Singapore
Maleisië
Rwanda
Trinidad & Tobago

7P
7Q

9300
7700
2700

161
149
180

7S

1200

24

7X
7Z

2700
4400

180
118

8J

8P
8Q
8R

12200
9200
8400
7100
8200
7900
1200

73

36
162
258
106
253
24

4200

89
118
156
101
133
194
152
153
110

5100

204

9M2,4
9M6,8

10200
11000

73

9N
9Q
9U
9V

6800
6700
6600
10500

81
167
152
83

9X
9Y

6600
7400

49
258

8Z

7200
4400

1000
4400

5800
9G
9H
9J
9K
9L

5000
2000

7900

/. Niet-officiële toewijzingen aan Zuid-Afrikaanse thuislanden.
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Hoek

82

gij lage 2

Bakenlijst 10-meterband
Freq.
(MHz)
28,050
28,175
28,195
28,200
28,200
28,201
28,2025
28,205
28.207

28.208
28,210
28,210
28,212
28,2125
28,215
28,215
28,220
28,222
28,2225
28,2275
28.230
28.231
28.232
28.233
28,235

vermogen

Call
PY2GO

VE3TEN
IY4M
GB3SX

KF4MS
LU8ED
ZS5VHF
DL01G1

W8FKL
WA1IOB
3B8MS
K4KMZ
EA6RCM
ZD9GI

GB3RAL
LU4X1
5B4CY
W9UXO

HG2BHA
EA6AU
ZL2MHF
N4LMZ

W7JP1/AZ
KD4EC
VP9BA

(Watt)
Lokatie
15
Sao Paulo, Brazilië
10
Ottawa, Canada
20
Bologna, Italië
8
Crowborough, U.K.
75
St. Petersburg, FL, USA
5
Buenos Aires, Argentinië
15
Durband, Zuid Afrika
100
Predigstuhl, Duitsland
10
Venice, FL, USA
75
Marlboro, Mass., USA
9
Mauritius
20
Elizabethtown, KY, USA
4
Pal ma de Mallorca, Spanje
9
Gough Eil„ South Atlantic
20
Slough, Berksh, UK
9
P. Deseado, Argentinië
26
Zyyi, Cyprus
10
Lake Bluff, 111, USA
10
Tapolca, Hongarije
10
Mallorca, Spanje
Mt. Climie, Nieuw Zeeland 50
2
Mobile, Al, USA
5
Sonoita, AZ, USA
7
Jupiter, FL, USA
10
Hamilton, Bermuda eil.

Opm.
9

D
?

D
D
9
9

D
D

D
D
O
?
D

D
9

D

D
D
D

D
D
D
D
D
131

Freq.
(MHz)
28,2375
28,240
28,2405
28,242
28,245
28.247
28,2475
28.248
28,2489
28,250
28,250
28,252
28.254
28.255
28,2575
28,260
28,262
28,264
28,266
28,266
28,2685
28,270
28,270
28,2725
28,275
28;2755
28,2775
28,280
28,280
28,282
28,284
28,286
28,287
28.287
28.288
28,290
28,292
132

vermogen

Call
LA5TEN
OA4CK
5Z4ERR
ZS1CTB
A92C
EA3JA
EA2HB
KI BZ
P17BQC
Z21ANB
4N3ZHK
WB4JHS
KB2EAR
LU1UG
DK0TEN
VK5WI
VK2RSY
VK6RWA
VK6RTW
KB4UPI
W9FKO
ZS6PW

VK4RTL
9LIFTN
AL7GO
N6RDX
DF0AAB
YV5AYV
LU8EB
VE1MUF
VP8ADE
KA1YE/B
W80MV
H44SI
W2NZH
VS6TEN
ZD8HF

Lokatie
(Watt)
Oslo, Noorwegen
10
Lima, Peru
10
9
Kiambu, Kenia
Kaapstad, Zuid Afrika
20
9
Bahrain
9
Barcelona, Spanje
9
San Sebastian, Spanje
Belfast, Maine, USA
5
Haarlem, Nederland
2
Bulawayo, Zimbabwe
15
?, Joegoslavië
1
Durham, NC, USA
7
9
Kendall Park, NJ, USA
General Pico, Argentinië
5
Konstanz, Duitsland
40
Adelaide, SA, Australië
10
Sydney, NSW, Australië
25
Penh, WA, Australië
?
9
Albany, WA, Australië
Birmingham, Al, USA
50
Eaton, In, USA
0,75
Pretoria, Zuid Afrika
10
9
Townsville, QLD, Australië
Freetown, Siërra Leone
10
Jackson, Miss., USA
1
Stockton, CA, USA
20
Kiel, Duitsland
15
Caracas, Venezuela
10
Buenos Aires, Argentinië
5
Frederickton, NB, USA
0,5
Adelaide eik, Antarctica
8
Rochester, NY, USA
2
Asheville, NC, USA
5
Honaria, Solomon eil.
15
Moorestown, NJ, USA
5
Mt. Matilda, Hongkong
10
Ascension eil.
?

Opm.
D

D
D

D
?
9

O
D
9

D
9

O
?
9

D
D
D
D
D
D
O

D
D
O

D
O

D
9

?

D
D
?
9

D
O

D
?

Freq.
(MHz)
28,2925
28.295
28.296
28.297
28,2995
28.300
28.301
28.302
28,315
28,888
28,992

Call
LU2FFV
WB8UPN
W3VD
WA4DJS
KF4MS
PY2AMI
ZS1LA
PI7ETE
ZS6DN
W6IRT
DLOANN

vermogen
(Watt)
Lokatie
5
San Jorge, Argentinië
10
Cincinnati, OH, USA
1,5
Laurel, MD, USA
10
Ft. Lauderdale, FL, USA
25
Petersburg, FL, USA
10
Sao Paulo, Brazilië
20
Slillbay, Zuid Afrika
0,5
Amersfoort, Nederland
100
Irene, Zuid Afrika
5
Hollywood, CA, USA
1
Neurenberg, Duitsland

Opm.
?
O
D
O
?
D
D
9

D
9
9

? = gegevens onbekend
D = doorlopend ingeschakeld
O = onregelmatig ingeschakeld
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Selektie van adressen van kortegolf-omroepstations
Radio Australia
G.P.O. Box 428G
MELBOURNE, VIC 3001
AUSTRALIË
Radio Austria International
A-1136WIEN
OOSTENRIJK
* Belgische Radio & Televisie (BRT)
RO. Box 26
B-1000 BRUSSEL
BELGIE
Radio Canada International
P.O.Box 6000
MONTREAL, H3C 3A8
CANADA
British Broadcasting Corporation (BBC)
P.O. Box 76
Bush House, Strand,
LONDON, WC2B 4PH
ENGELAND
Radio France Internationale
B.P.9516
75762 PARIS Cédex 16
FRANKRIJK
134

All India Radio
External Services
RO. Box 500
NEW DELHI
INDIA
* Radio Luxembourg
Radio Tele Luxembourg (RTL)
Villa Louvigni
B.P. 1002
LUXEMBOURG
LUXEMBURG
* Radio Nederland
Postbus 222
1200 JG HILVERSUM
* Radio South Africa
Director of Radio Programmes
South Africa Broadcasting Station
P.O. Box 4559
JOHANNESBURG
ZUID AFRIKA
* Radio Suriname International
PARAMARIBO
SURINAME
Voice of America
United States Information Agency
WASHINGTON, D.C. 20547
U.S.A.
* Radio Moscow
MOSKOU
RUSLAND
De met een * gemerkte omroepstations verzorgen ook Nederlandstalige
uitzendingen.
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Nuttige adressen voor de radioamateur
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ARRL

American Radio Relay League
225 Main Street
NEWINGTON, CT 06111
USA

CQ

CQ Communications, Ine.
76 North Broadway
HICKSVILLE, NY 11801
USA

DARC

Deutscher Amateur Radio Club
RO. Box 1155
D-3507 BAUNATAL
DUITSLAND

HDTP

Hoofddirectie Telecommunicatie en Post
Directie Operationele Zaken
Postbus 450
9700 AL GRONINGEN
Tel: 050-222111

RSGB

Radio Society of Great Brittain
Lambda House, Cranbome Road,
POTTERS BAR, Herts EN6 3JW
ENGELAND

UBA

Unie van Belgische Amateurzenders
Nieuwe Dokstraat 28
Bus 2
B-8400 OOSTENDE
BELGIE

VERON

Vereniging voor Experimenteel Radio
Onderzoek in Nederland
Centraal Bureau Veron
Postbus 1166
6801 BD ARNHEM
Tel: 085-426760

VRZA

Vereniging voor Radio Zend Amateurs
Postbus 2149
8203 AC LELYSTAD

WWV

Eng i neer-in-Charge
NBS Radio Stations WWV & WWVB
2000 East Country Road 58
FT. COLLINS, CO 80524
USA

WWVH

Engi neer- in-Charge
NBS Radio Station WWVH
PO. Box 417
KEKAHA, KAUAI, Hl 96752
USA
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De wereldwijd succesvolle 47e editie van praktisch alle radio, tv en
satellietzenders ter wereld, bijgewerkt tot de laatste stand van zaken.
Zeker de jongste ontwikkelingen in liet Oostblok, waardoor veel zenders
verdwenen om plaats te maken voor nieuwe radio- en TV-stations, is dit
boek een must voorde actieve luisteraar naar wereldzenders. Overzich
telijke opstelling, waardoor het terugzoeken van frequenties, naam of
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Wereldzenders overzichtelijk per land gerangschikt;
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snel terugzoeken op golflengte;
Overzichtskaarten met de locaties van de belangrijkste zenders;
Namen en adressen van internationaal radio luisterclubs;
Informatie over ontvangstmogelijkheden, tijdbakens e.d.;
Overdrukken van wereldwijd geapprecieerde tests van receivers
voor de internationale luisteraar.

1

m&t:
fty* r

GEDRAG VAN KOR

Sinds het ontstaan van de kortegolfradio is er interesse in de
achtergronden ervan. Over de werking en het inwendige van
radio-ontvangers en zenders, de elektronika, zijn in de loop
der jaren een groot aantal boeken gepubliceerd in Nederland.
Over de verschijnselen, die zich afspelen tussen zender en
ontvanger, was helaas tot op heden weinig te vinden. Met dit
boek vult de auteur deze leemte.
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Op begrijpéf(^&'Wijze en met duidelijke tekeningen worden in
deze uitgave de (natuurkundige) verschijnselen, de rol van de
zon en haar zonnevlekken besproken, waardoor de voortplan
ting van kortegolfsignalen rond de aarde wordt beïnvloed.
Een beter begrip van de principes van kortegolfvoortplanting
kan al snel leiden tot betere resultaten en een meer efficiënt
gebruik van de frequenties, die de amateur op zijn kortegolfra
dio vindt.
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De vele nuttige tips in dit boek geven antwoord op vragen als:
* “Waarom kan ik vanavond niet Australië ontvangen?”
* “Waarom heb ik zulke sterke storingen uit Brazilië?”
Voor de radioamateurs met een PC (bijna even belangrijk als
hun receiver) worden een aantal computerprogramma’s be
sproken voor gebruik bij kortegolfpropagatie, terwijl elk hoofd
stuk wordt afgesloten met praktijkvoorbeelden over één der
belangrijkste onderdelen in de kortegolfontvangst: de anten
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